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Az tilami köznęvelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a

Klebelsbeľg Központról szóló 13412016. (VI.l0.) Korm. rendelet 1 .$-a, valamint a Korm. rendelt

3. $-ában (továbbiakban: Koľmányrendelet) kapott fęlhatalmazás alapján az Esztergomi
Tankerĺileti Kozpont Tanácsa műkĺjdésének jogszabályi hátterét

o az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntaľtókén résztvevő szeľvekľől'
valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/201'6. (VI.10.) Kormányľendęlet
2lA $-a, valamint

. az Esztergomi Tankerületi Központ 3l20I8. ((XI.ll.) számu ügyrendje

(továbbiakban: Ügyľend) adja.

A Koľmányrendelet 2lB. $-a órtelmébęn a tankerĹileti tanács a tankęrületi központ mellett

működo ja vaslattevő, véleměnyező, tanúcsaďó testület' melynek célja

a) a helyi, területi, téľségi társadalmi-gazdasági kĺirnyezeti érdekek, célok összehangolása a

tankerĺileti központ fenntaľtói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal;

b) a hosszú távu, átťogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a tankerületi központ

illetékességi területén;

c) a fenntartói stľatégiai döntések megalapozźsa.
(2) A tankerületi tanács

a) véleményezheti a tankerületi kozpont fenntartásába tartoző köznevelési intézményekre

vonatkozó fejlesztési tervet, valamint az illetékes tankerületi központ által benyújtott

pźiyázatok, proj ektek megvalósítását;

b) javaslattal élhet
ba) a Klebelsbęrg Központ által meghatátozott, az illętékęs tankenileti központot érintő

infrastrukturális fejlesztésekkel,

bb) az illetékes tankeľületi központot éľintő európai uniós infrastrukturális pályázatok,

proj ektek megvaló sít ásáv a|,

bc) az illetékes tankerületi központ teniletéhez tartoző, oktatásirányítást érintő fejlesztési

tervek elkészítésévęl'
bd) egyeztetések lefolý atásáv al, valamint
be) egyéb, köznevęlést érintő helyi ügyekkel
kapcsolatosan;
c) tunácsaddssal segítheti a fejlesztési tervek megvalósítástú, a stľatégiai tervezést.

A Tankeľületi Tanács a felsorolt feladat- és hatáskörein túl az ĺJgyrend 2.$ (3) bekezđése

éľtelmében:

a) dont ügyľendjének elfogadásáról, illetvę szükség esetén annak módosításáľól,

b) jóváhagyja a Tanács elnöke által készitett - ügyrendje 8. $ (3) bekezdése szerinti -
beszámolót,

c) véleméný nyilvánít a Tanács titkárźlta vonatkozó elnöki javaslatról,

d) dönt az antiszegľegciós munkacsopoľt felállításáról, összetételéľől, feladat- és

hatásköréről, véleményezi a munkacsopoľt tevékenységeról szőlő vęzetoi beszámolót,
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e) dĺjnt eseti munkacsoport felállítáSáľól' feladatáľól és összetételéről, aZ eseti

munkacsoport működésénęk időtartamától, dönt a munkacsoport tevékenységéről szóló
v ezetoi beszámoló elfogadásáról,

Đ értékeli a Központ fenntartásában műkodő köznevelési intézmények szakmai feladatai
vógľehajtásához szükséges feltételek meglétét'

A Tankeľületi Tanács stľuktrĺľája

Személyifeltételek:
A Kormányrendelet 2/B. $' (3) bekezdésében, valamint az ĺJgyrend 4.$-ában meghatározott
tagok közül azEszteĺgomi Tankeľületi Központ Tankeľületi Tanácsa 6 fiiből álló testÍilet.

A Tanács állandó tagsai

a)hivatalból azE'sztergomi Tankerületi Központigazgatoja- Muszela Szabolcs
b) az oktatásért felelős miniszter felkéľése útján

ba) a Klebelsberg Központ általjavasolt - azzal foglalkoztatotti jogviszonyban nem álló -
Sitku Pál,

bb) a Nemzęti Pedagógus Kar általjelolt - Bodľogai Tibor,
bc) az országos önkormányzati szövetségek által del.egźllt- Steindl Balázs,
bd) az oľszágos Nemzetiségi onkormźnyzatok Szövetsége által delegá|t - Huberné

Kisgyőľi Kątaĺin,
be) az Esztergomi Tankerülęti Központ Diákönkormányzati Tanácsának elnöke

Gremsberger Edvin

A Tanács munkájában és ülésein az elnök javaslatára azUgyreĺđben foglaltak szerint állandó és

eseti meghívottak vehetnek részt. Állandó meghívottként, tantĺcskozási joggal vesz részt a
tankeľületi központ gazdasági vezetője - Baltás-Kapornai Szilvia.
Eseti meghívottak lehetnek a Tankerületi Tanács ülésein:

a) a Kĺizpont feladatellátási terĹiletén lévő települések polgármesterei vagy az á|taluk
írásban meghatalmazott települési képviselő,

b) a Központ feladatellátási teľületén nemzetiségi oktatást folýató köznevelési
intézményi székhellyel rendęlkező településeken működő érintett nemzetiségi
önkormányzatok elnökei va9y az általuk íľásban meghatalmazott települési
nemzetiségi képviselő,

c) a Kozpont feladatellátási tertiletén székhellyel ľendelkező felsőoktatási intézmény
kancellárja, vagy az titala íľásban meghatalmazott személy,

d) a területileg illetékes kereskedelmi- és iparkamara źůtal delegźllt személy,
e) a Központ illetékességi területén miĺködő gazďasági táľsaságok,

Đ a Központ illetékességi területén működő fe|zźrkőztatással, esélýeremtéssel
foglalkozó civil szerve zetek,

g) a Központ illetékességi teľületén működő gyermekjóléti központok
h) a tankeľtileti központ illetékességi terĹiletén székhellyel ľendelkező koznevelési

intézméĺý fenntartó e gyházi és magán fenntaľtók képvi s el ő i.
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A tankerületi igazgató tanácsi tagsága vęzętói kormánýisztviselői kinevezése idejóre, a tagok

megbizása öt évig tart.

A tagok megbízatźsa megszűnik:

a) a tag megbizatástnak időtartamalejfu,
b) a tag meghal,

c) atagamegbizatásáról lemond,

d) a diákönkotmányzatok által jelölt tag tanulói jogviszonya megszűnik a Kĺizpont
illetékességi tertiletén mtĺködő iskolával,

e) amegbizatása alapjául szolgáló jogviszonya megszűnik.

Kockúzati tényezők
A fentiek értelmében elmondható, hogy a Tanács 2022' évi munkájźůloz a személyi feltételek

adottak' dę azEszteľgomi Tankerületi Központ Diákönkormányzati Tanácsa elnökének tanulói
jogviszonya megszűnik a Központ illetékességi területén működő iskolával - igy az ő személyét
pótolni szükséges.

A Tanúcs mankújút segítők
A Tanács munkáját segíti Kovács Bęmadett titkáľ, aki ťeladatkörében:

a) kozľeműködik a Tanácsüléseinek előkészítésében,

b) gondoskodik az ülés lebonyolításának technikai feltételeiről,
c) segiti az elnököt az rilés vezetésében,

d) előkészíti a Tanács hatźlrozaIi javaslatait, nyilvántaľtja a Tanács hatźrozatait,
gondo skodik azok közzétételér ol,

e) elkészíti Tanács emlékeztetőit.
A titkár a Tanács ülésein tanźrcskozási joggal veszrészt.

A Tanács állandó munkacsop ortja az Antiszegregdciós Munkacsoport, mely 201 8. decęmbeľ 1 9-

én megalakult. Yezetóje 2020. októbeľétől Nyeľs Beľnadett tanügy-igazgatási és

antiszegregációs ľeferens.

A csoport tagjai:

. Muszela Szabolcs _ tankerületi igazgatő, akadá|yoztatása esetén Mihályi Edit - szakmai
vezető.

. Nyers Bernadett - tanügy-igazgatäsi és antiszegľegációs refeľens.

. Fábiánné Gyimesi Livia a PilismarótiBozóky Mihály Általános Iskola
intézményvezetoje.

. Gréts Katalin - a Dorogi Eľkel Feľenc Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetoje.

. Lonncz Lívia - a Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium intézményv ezeto j e.

. Soltész Eva _ az Esztergomi Montágh Imľe Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Iriézmény, Óvoda, Általános Iskola' Szakiskola, Képességfejlesztő Iskola és Fejlesztő
Nevelés- oktatást Y égző Iskol a intézmétyvezető helyettese.

o Yarga Gábor - a Nyergesťljfalui Kernstok Károly Általános Iskola Tagiskolájának és

T agintézmény telephelyének v ezetője.
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A csoport feladata az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításának figyelemmel
kísérése, elősegítése, ezen a területen a Tanács munkájának segítése, szakmai véleményezés,
javaslattétel. Feladata az ęzek alapját kepezo statisztikai adatok, szakmai anyagok, stb.

megismerése, elemzése: tanulói megoszlás követése, szükség esetén táľsadalmi - fenntartói
egyeztetés.

A csoport munkáját a tanács irányítása a|att végzi. Tevékenységéhez szakmai tttmogatást a

Klebelsberg Kozpont nyujt. Az Antiszegľegációs Munkacsopoĺt vezetője évente egyszer
bęszámolótkészit a munkacsoport tevékenységéről, amelyet atárgyévet követő év januát 3I.
napj áíg megktild a Klebel sb erg Központ elnökének.

A csoport munkájában állandó meghívottként vesz tészt a HÍD Szociális, Család- és

Gyermekjóléti KöZpont.

Tdrgyi feltětelek
A Tanács működésének táľgyi és infrastrukturális feltételeit a Tankerületi Központ a saját
költségvetése teľhéľe biztosíd a. Ennek keretében gondoskodik ktilönösen

a) megfelelő helyszínről az ülések számára,

b) leíľói- és iľattáľi kapacitás rendelkezésľe bocsátásáról a dokumentumok szttmára,

c) a dokumentumok tov ábbitásáról, postázásról.

Az Esztergomi Tankerületi Központ székhelye a munkaterv készítésekor 2500 Esztergom,
Lőrinc utca 7 . szźtm alatt van bejegyezve. A tankerületi kozpont 2018. júliusi megalakulásával
egyidőben megkezdődtek a tankerĺ'ileti központ végleges helyszínének kiválasztźsára irányuló
folyamatok' tárgyalások. A végleges helyszín kiválasztásra került a 2500 Eszteľgom' Széchenyi
tér 6' szám a|att.

Örvendętes hír, hogy a három oldalú (MNV, KEM Kormányhival' Esztergomi TK)
hasznźiatbavételi szerződés a|áírásrakerĺ'ilt' így elindulhat a tankenileti alapítóokirat módosítása.
Az új irodaház alkalmas lesz a tankerületi tanács üléseinek lebonyolítására. A pandémiás helyzet
oldása után remélhetőleg márhelyszínt biztosít az ülések lebonyolításáľa.
A székhely-vá|tozásről a tagokat soľon kívül éľtesíti az Elnök.

AzEsztergomĺ Tankeľült Kłizpont kiiznevelési intézményeivel kapcsolatos alapadatok

Intézmények aďatai

Az Esztęrgomi Tankęrületi Központ fenntaľtásában vannak a järás tertiletén lévő állami
fenntartású általános iskolák' alapfokú művészeti iskolák, gimnáziumok' középiskolai
kollégium, valamint egy kízárőlag sajátos nevelési igéný gyermekeket, tanulókat ellátó
gyó gyp edagó gi ai intézmény.

Az Eszteľgomi járás településeinek szźtma 24. Közoktatási intézménnyel ręndelkező
településeinek száma 22. Tankeruleti Központunk 21 településén 23 székhely, 7 tagintézmény,
22 te|ephe|y, mindösszesen 52 feladatellátási hely fenntaľtását és mtĺkĺjdtetésétvégzi'
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Intézménýípusok szerinti bontás, intézmények száma:

általános iskola
csak általános iskolai feladatot ellátó

óvoda
gimnázium
szakiskola
kollégium

AMI
csak AMI feladatokat ellátó

gyógypeda gőgiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

általános iskolák
gimnáziumok
kollégium
alapfokú művészęti iskolák
gyó gyp edagó giai intézmény

17 db

1ó db

1db
2db
1db
1db
3db
2db

1db

Nemzetiségi nęvelés-oktatást folýat általános iskoláink közül 14 feladatellátási hely

Tanulói adatok
AzBsztergomi Tankerületi Központtanulói létszźtmaaZI2I. évi októberi statisztika szeint726|
fü. Összességében viszonylag állandónak mondható a tanulói szám,drasztikus vźitozás az e|mu|t

években nem történt. (2020 7205 fő)

Létszámadatok intézmérlýípus szerint (fő)

MINDOSSZESEN

5212
834
79
890
246 (+ 2I fo utaző
gyógypedagógus ellátása)
7261 tanu|ő

Kö zalkalmazotti aĺI ato k
Intézményeinkben mindösszes en 943 ,45 kĺjzalkalmazotti státus Z van; ebbol 7 13 ,7 a pedagógus,

136,6I technikai és 93,14 NOKS státusz.

osszességében elegendő a megállapított szám,a kövętkęző évek során várhatő nagyobb létsztlmu
nyugállományba vonuló pedagógusok pótlása veszélyfoľľás jelenik meg' Az országosan

tapasztalhatő hianyző szakok pótlása szintén megoldandó, jelenleg óraadói megbizási
szerződéssel tudjuk biztosítani a szakos ellátottságot néhány iskola esetében. (Főként a kis
létszźtmű, községi iskolák esetében jel\emzo, ahol aZ alacsonyabb őraszámu, főként
természettudományi tantźlrgyakattanítók ęsetében a teljes állás nem minden esetben megoldható,

foként egy szakos kollégáknál, illetve azun. ,,hiányszakokná1''.)
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A2021. év kiemelt feladatai

Feladat Hatáľidő

Beszámoló készítése a tankerületi tanács miĺködéséről,
véleményezést és jőváhagyást kĺjvetően a Klebelsberg
Kcizpont elnokének töľténő megkülđése.

2022.január 31

Az Antiszegregáci ó s Munkacsoport tevékenységéről készített
beszámoló véleményezése'

2022. janutr 31.

Tankerületi Tanács üléseinek megszervezése (tervezett ülések
számalegalább két alkalom, szükség szerint többször).

Első alkalom:
2022'január 31-ig
Második alkalom:

2022. december 31-ig
A Tanács állandó tagtrának, azEsztergomi Tankerületi
Központ Diákönkorm ányzati Tanácsa elnökének
megválasztása

2022. augusztus 31-ig

Az antisze,gregáció s munkacsoport támo gatása a koznevelési
intézmény ekb en fo l yó e s él ye gyenl o s é gi fel adatok
megvalósításában

2022. folyamato s, igény
szerint

Az EFOP-3 .1.5-16-2016-0000l a tanulói lemoľzsolódással
v eszély eztetett íntézmények támo gatás a című pĄ ekt

megvalósulásának nyomon követése a pľogramba

bekapcsolódott intézmények esetében

2022. folyamatos

Az EFOP-4.1.2-11 ,,Iskola 2020" _ Köznevelési Intézmények
infrastrukturál i s fej l eszt és e a hátr źlnykompenzáció el ő segítés e

és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című projekt
figyelemmel kísérése

2022. folyamatos

A Tankerületi Központ és a fenntartásábanmtĺködő
köznevelési intézmények működésének fi gyelemmel kísérése

- javaslattétel' tanácsadás

2022. ťolyamatos

Kül ső p aľtneľekkel való egy{ittműködés, folyam ato s

kapcsolattartás (pl. HÍD Szociális Család és Gyermdóléti
Szolgźiat és Központ, Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Eszteľgom Járási Hivatal Gyámügyi és

Igazságýgyi Osztály, Komárom-Esztergom Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága, Esztergomi
Szal<képzési Centrum, Pedagógiai oktatási Központ, a

tankeľülęt illetékességi teniletén lévő települési
önkormányzatok, pol gáľmesterek)

2022. folyamatos

T ájékoztatás az Esztergomi Tankerületi Központ új

ir o dahźnával kapcsol atban (2 5 00 Eszteľgom, S zéchenyi tér
ó.)

2022. augusztus 31

7



Tankenileti Központ által benyújtott pźiyázatok, projektek

megvalósításának véleményezése, javaslattétel a Központot
érintő európai uniós infrastrukturźůis pá'lyázatok, projektek

megvalósításával kapcsolatban

2022. folyamatos

az RRF- 1 .2.I -2021 -202 1 -0000 1 azonosító szźlmil

,,Digitális oktatáshoz való egyenló hozzáférés feltételeinek

biztosítása a tanulók és a pedagógusok szämtra" címtĺ projektben

való részvétel, fi gyelemmel kíséľése

2022. folyamatos

A feladatok végľehajtźsáffi a Tankeľületi Tanács elnöke, Muszela Szabolcs, az Esztergomi

Tankeľületi Központ igazgatőja a felelős.
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