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179/2007. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:  
 
Óvodai nevelés 
Óvodák esetében szerkezeti változtatás nem szükséges. 
 
Általános iskolai oktatás 
A kötelező feladat-ellátású intézményekben szerkezeti, tartalmi változtatás nem 
szükséges.  
A Somogyi és Gyulai Iskolában továbbra is biztosítja a 103 %-os órakeretet.  
Somogyi Iskolában a bérelt tantermeket felül kell vizsgálni, esetleg kiváltani saját 
helyiséggel. 
Pontos kimutatást kell készíteni a Somogyi és Gyulai Iskoláktól a csoportbontásokat 
és szakköri foglalkozásokat illetően. 
 
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható SNI gyermekek 
ellátása 
Az intézmény önállóságát megtartja 2008. szeptember 01-jéig. 
Elhatározza a napközis csoportok számának csökkentését. 
A tanulók újravizsgáltatása szükséges Szakértői Bizottság által. 
Az EGYMI működésének gazdaságosabbá tételét 2007. június 20-ig dolgozza ki a 
Montágh Iskola vezetősége. 
A Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály részvételével az SNI-s óvodás korú 
gyermekek további ellátásának megoldására alapítványokkal, egyesületekkel a 
kapcsolatot fel kell venni. 
 
Alapfokú művészetoktatás 
Abony Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy az alapfokú művészetoktatást 
továbbra is a Bihari Zeneiskolában kívánja megvalósítani. 
Az Önkormányzat elvi támogatását adja az alapítványi iskola létrehozásához 
szükséges működési feltételek részletes kidolgozásához. 
A Bihari János Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát 
módosítani kell a felvehető létszámot illetően az iskola által javasolt 315 főre. 
Meg kell vizsgálni, hogy az alapfokú művészetoktatási feladatellátást a Bihari János 
Zeneiskola biztosítsa, a Gyulai Iskolában folyó alapfokú művészetoktatás 
átszervezésével. 
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A szakmai színvonal és tantervi követelmények felülvizsgálatával együtt a 
Zeneiskolában 315 főre ki kell dolgozni egy új szakmai struktúrát. 
A Városi Önkormányzat kinyilatkoztatja, hogy az alapfokú művészetoktatást a Bihari 
János Zeneiskola intézménnyel látja el. 
A Városi Önkormányzat elvi támogatását adja, az alapítványi működtetés 
feltételeinek kidolgozásához. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert, hogy 
a vidéki tanszakok működtetésével kapcsolatban folytasson tárgyalásokat az érintett 
települések polgármestereivel a hozzájárulás és a fenntarthatóság érdekében. 
Amennyiben a környékbeli települések nem járulnak hozzá a finanszírozáshoz, 
abban az esetben a vidéki tanszakok kerüljenek megszüntetésre a feladatellátás 
átszervezésével. 
 
Középiskolai oktatás 
A középiskola önállóságának megtartása helyi önkormányzati fenntartással. 
 
Sport 
A Városi Sportcsarnok és a Kinizsi Gimnázium összevonása nem szükséges, 
támogatja az önállóság fenntartását helyi önkormányzati fenntartással. 
Pontos kimutatást kell készíteni a dolgozók feladatköréről és munkaidő 
kihasználásáról. 
 
Technikai álláshelyek 
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság részéről 
júniusban az intézmények technikai álláshelyeit az intézményvezetők bevonásával 
felül kell vizsgálni. 
A Polgármesteri Hivatal közreműködésével meg kell vizsgálni, hogy megyei 
feladatarányos finanszírozási mutatók alapján, hol áll a helyi oktatás. 
 
Határidő: 2007. június 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  
A határozat végrehajtásában közreműködik:  
             Humán Közszolgáltatás és Munkaügyi Osztály 
   Gazdasági Osztály 
   KKT Koordináló Intézmény 
   Közoktatási intézmények 
   Városi Sportcsarnok 

K.m.f. 
  

          Romhányiné dr. Balogh Edit sk.   Dr. Németh Mónika sk. 
                      polgármester               jegyző 
 
        Távollétében: 
 
        Dr. Ecseki Ildikó sk. 
                         aljegyző 
Kivonat hiteléül:  
Abony, 2007. június 01. 
 
Farkasné Fazekas Mária jkv.  


