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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

 

A képviselı-testület 2007. decemberi ülésén fogadta el oktatási esélyegyenlıségi tervét, amire a 
közoktatási törvény kötelezte.  A DAOP-2007-4.2.1/2F (alapfokú nevelési-oktatási intézmények 
infrastruktúrájának fejlesztése) pályázat kiírásában Békés és Tarhos is azon települések között 
szerepel, akiknél feltétel, hogy az esélyegyenlıségi tervet országos esélyegyenlıségi szakértı 
jóváhagyja. A pályázati útmutató szerint: 
 
„Az érintett pályázóknak az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól az esély.terv@okm.gov.hu email 
címen kell igényelniük a közoktatási esélyegyenlıségi szakértık kijelölését, legkésıbb a pályázat 
benyújtási határidejét megelızı 15 munkanappal.” 
 
A szakértık kijelölése 2008. január 2-án megtörtént, a velük való egyeztetés során derült ki, hogy 
feladatuk több annál, mint az elkészült dokumentum értékelése és jóváhagyása. Az adatgyőjtést el 
kellett végeznünk Tarhos (mint az intézményfenntartó társulás tagja) vonatkozásában teljeskörően, 
illetve Békésen a nem önkormányzati fenntartású intézmények adatainak is szerepelnie kell a 
dokumentumban. Részadatokkal rendelkeznünk kell a két településsel szomszédos településekrıl is. 
A kapcsolatfelvétel után jutott tudomásunkra, hogy a Szegedi Kis István Református Gimnázium, 
illetve a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény is pályázik, így a szakértıknek lényegesen több 
munkájuk lesz, mint azt tervezték. A minisztériumtól a szakértık azt a feladatot kapták, hogy ık 
készítsenek intézkedési tervet, amit a fenntartóknak újból jóvá kell hagyniuk, s ezután adható be a 
pályázat. 
 
A munka folyamatban van (illetve a Farkas Gy. Közoktatási Intézményben csak jan. 16-án 
kezdıdött), a testületi anyagok postázásáig azonban a szakértık által készített dokumentum nem áll 
rendelkezésünkre. 
 
Kérem a képviselı-testületet, hogy a fenti indokok alapján a témát tőzze napirendjére azzal, hogy a 
dokumentumok esetleg csak a testületi ülésen állnak rendelkezésre. Amennyiben addig nem 
készülnek el, soron kívüli képviselı-testületi ülést kell összehívnunk. 
 
 
A határozati javaslat a bizottsági ülésen kerül megfogalmazásra. 
 
 
 
Békés, 2008. január 17. 
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……………………………………. 
Jogi ellenjegyzı 
 
 
 
……………………………………. 
Pénzügyi ellenjegyzı 
 
 
 

Izsó Gábor 
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