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Az Oktatási Minisztérium által kiadott 1/1998. (VII. 24.) sz. rendelet módosította a 11/1994.
(VI.  8.)  MKM  rendeletet,  amely  az  intézmények  működéséről  szól,  s  amelynek  7.  sz.
melléklete  tartalmazza  a  kötelező  (minimális)  eszköz-  és  felszerelésjegyzéket.  Ennek
megfelelően  elkészült  az  1988-2003.  augusztus  31-ig  szóló  eszközfejlesztési  terv  az
intézmények  vonatkozásában.  A  rendelet  végrehajtása  komoly  terhet  jelentett  úgy  az
intézményfenntartónak, mint az intézményeknek, de a szűkös anyagi kereteket pályázatokon
nyert  pénzeszközökkel,  illetve  saját  bevételeikkel  igyekeztek  kiegészíteni.  Az  eddig
legfontosabb,  taneszköz-fejlesztési  lehetőséget  biztosító  B-A-Z  Megye  Közoktatásáért
Közalapítvány  költségvetése  is  jelentős  mértékben  csökkent,  így  az  intézmények  számára
megpályázható pénzösszegek is szűkítették a kormányrendelet által előírt minimális taneszköz
biztosítására, illetve eszközfejlesztésre felhasználható anyagi lehetőségeket.

Nagy gondot jelentett, hogy az árak folyamatosan változtak, így évről-évre egyre kevesebb
eszközt tudtak-tudnak az intézményeink vásárolni. Ezért az eszközfejlesztési tervet részben
sikerült  megvalósítani.  Mivel  ez  nem  pusztán  helyi  gondként  jelentkezett,  s  az
önkormányzatok többségénél elmaradás volt ezen a területen, az 1993. évi LXXI. törvény a
közoktatásról  2004.  évi  módosítása  a  határidő  meghosszabbításával  lehetővé  tette  az
eszközfejlesztési terv 2008. augusztus 31-ig történő végrehajtását.

A fentiekkel összhangban a helyi intézmények a fenntartóval közösen elkészítették az
Eszközfejlesztési  terv  2003.  szeptemberéig  terjedő  időszakra  vonatkozó  megvalósulásáról
szóló  összegző  tájékoztatást  és  az  elmaradások  ütemtervét.  Ennek  figyelembe  vételével
készült el és került a Képviselő-testület által elfogadásra (178/2003. (XI. 25.) sz. határozat) az
„Eszközfejlesztési Terv megvalósulásának ütemterve”. A határozat kimondja, hogy az oktatás
feltételeinek  javítása  érdekében  a  fenntartó  az  intézményekkel  együttműködve  vállalja  az
eszközjegyzékben  kimutatott  eszközök  beszerzését,  az  azok  megvásárlásához  történő
hozzájárulást, valamint évente felülvizsgálja az eszközfejlesztési terv megvalósulását. 

1



Városunkban az érintett időszakban a nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában
jelentős változások történtek. Öt évvel ezelőtt az intézményhálózat egy bölcsőde, két óvoda,
két  általános  iskola,  egy  gimnázium  és  szakközépiskola,  egy  középiskolai  kollégium
működését  jelentette.  Az  egységes  pedagógiai  szakszolgálat  az  egyik  általános  iskola
intézményegységeként működött.  2004-ben került  sor az ondi tagóvoda pályázati  forrásból
történő felújítására ás ugyancsak 2004-ben a Gyárkerti óvoda önálló intézménnyé alakítása
történt meg a képviselő-testület 168/2004. (XII. 21.) számú határozatának értelmében.

A  gyermek-  és  tanulólétszám  folyamatos  csökkenése  miatt,  alkalmazkodva  a
megváltozott  körülményekhez,  a  Képviselő-testület  döntött  az  intézményhálózat
átszervezéséről a 96/2006. (VIII. 08.) számú határozatával. Ennek eredményeképpen alakult
ki a jelenlegi intézményi struktúra, amelyet az 1. sz. melléklet mutat be. Az eszközfejlesztés
évenkénti  megvalósulásáról  szóló  összesítések  a  mindenkori  intézményszerkezetnek
megfelelően  készültek,  azok  a  jelenlegi  intézményhálózatra  illetve  a  gazdálkodási  jogkör
tekintetében  bekövetkezett  változásra  való  tekintettel  változatlan  formában  nem
összesíthetőek. A jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező összesítést a Városgazdasági
Osztály bocsátotta rendelkezésünkre. A táblázat a 2008. évi előirányzat oszlopaiban bemutatja
a szakmai anyagra és a kisértékű taneszközök beszerzésére ez évre előirányzott összegeket.

Mindezek  mellett  az  intézmények  elkészítették  beszámolóikat  a  11/1994.  (VI.  8.)
MKM  rendelet  7.  számú  mellékletében  felsorolt  Jegyzék  a  nevelési-oktatási  intézmények
kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről  figyelembevételével. A jegyzék az alábbi
alpontok  szerint  határozza  meg  a  minimális  követelményeket  a  nevelési-oktatási
intézmények eszközei és felszerelései tekintetében:

I. Helyiségek
II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai
III. Tisztálkodási és egyéb felszerelések (óvoda esetében)
IV. A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök (óvoda esetében)
V. A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök (óvoda esetében)
VI. Nevelőmunkát segítő eszközök
VII. Egészség- és munkavédelmi eszközök (óvoda és kollégium esetében)

Nevelési-oktatási  intézményeink  a  helyiségek  vonatkozásában  megfelelnek  a
rendeletben előírtaknak. A csoportlétszám emelkedése miatt a bölcsődei intézményegységben
újabb foglalkoztató-helység kialakítására került sor, a Napsugár óvodában új, tágasabb termet
kaptak  a  nevelők,  az  ondi  óvoda  egy  sikeres  önkormányzati  pályázatnak  köszönhetően
kivitelezésében  és  felszereltségében  európai  színvonalúvá  vált.  Az  alapfokú  oktatásban
bekövetkezett intézményszerkezeti változás tette szükségessé a megnövekedett alkalmazotti
létszám befogadására is  alkalmas konferenciaterem kialakítását  a Rákóczi épületben,  mely
nemcsak  a  nevelőtestületi  értekezleteknek,  hanem  a  művészeti  iskola
növendékhangversenyeinek is helyet biztosít. Ugyanitt nagyobb befogadóterű tanárit, a Bolyai
épületben  pedig  -  megfelelve  az  új  Pedagógiai  programban  megfogalmazottaknak  -  két
technikatermet  és  egy rajztermet  alakítottak  ki.  A Rákóczi  épületben  folytatott  művészeti
képzés  zavartalan  működésének  egyik  alapfeltétele  az  ütős  tanszék  számára  kialakított
hangszigetelt terem, melynek kiépítését a közeljövőben tervezzük. Sikeres pályázatokkal és
saját  bevételből  történő  finanszírozással  a  középfokú  oktatási  intézményben
létszámnövekedés miatt egy új tantermet, valamint egy tágasabb tanári szobát hoztak létre.
Sor  került  egy  fizika  szaktanterem  teljes  felszerelésére,  hat  számítástechnika  terem
kialakítására, berendezésére és egy műfüves focipálya létrehozására. Az elkövetkezendő évek
tervei között szerepel, hogy az iskolai ünnepélyek, rendezvények lebonyolításának kényelmét
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zökkenőmentesen biztosító, a meglévőnél nagyobb, több ember befogadására alkalmas aulát,
azaz közösségi teret alakítsanak ki. 

Az  intézmények  az  évek  során  elöregedett,  elhasználódott,  illetve  a  modernkor
elvárásainak  nem  megfelelő  bútorzataikat,  berendezési  tárgyaikat,  használati  tárgyaikat
lehetőségeik  szerint  javítják,  illetve  pótolják.  Szülői  munkaközösségi  finanszírozással
cserélhették ki a Gyárkerti óvoda székeinek támláit, és az általános iskola mindkét épületében
is a szülők, illetve alapítványi finanszírozással szereltek fel új öltözőszekrényeket a Rákóczi
épületben, a Bolyai épület pedig kárpitos székeket kapott. Sor került a Rákóczi épület tanári
és konferenciatermének klimatizálására, tervben van a Bolyai tanárijának légkondicionálóval
való  felszerelése.  A foglalkoztató,  illetve  tanulópadok  is  elhasználódnak,  a  székek  tönkre
mennek. Ezeket nevelési-oktatási intézményeink folyamatosan javítják, pótolják. Az elmúlt
években középfokú intézményünkben – nagyrészt önerőből – a régi székeket folyamatosan
kárpitos  székekre  cserélték  ki,  a  termeknek  pedig  igen  nagy  részét  légkondicionáló
berendezéssel látták el.

A helyiségek és a bútorzat tekintetében további fejlesztéseket tervezünk, melyre a 206/2008.
(VIII. 6.) Kormányrendelet alapján nyújtunk be támogatási igényt szeptember 15-én. Sikeres
elbírálás  esetén  lehetővé  válik  mindhárom  iskolai  épület  infrastrukturális  fejlesztése:
fűtéskorszerűsítés,  belső  ajtók  cseréje,  padlóburkolatok  cseréje  ill.  javítása,  ablakcserék,  a
konyhák légtechnikai  felújítása,  a tetőhéjazat  javítása és bádogos javítása,  valamint  festési
munkák és kerítésjavítások.
A  támogatás  összege  50  MFt,  ennek  20  %-a  fordítható  eszközbeszerzésre,  így  új
iskolabútorok vásárlását is tervezzük.

A  bölcsőde  és  az  óvoda  tekintetében  a  gyermekek  és  a  nevelők  mindennapi
tisztálkodásával  kapcsolatos  eszközök  biztosítottak,  az  elhasználódott  ágyneműket,
törölközőket  folyamatosan  pótolják.  Minden  nevelési-oktatási  intézményünkben  a  nyári
hónapok  alatt  elvégzik  a  foglalkoztatók,  termek,  mosdók,  tálalók,  kollégiumi  helyiségek
tisztasági  meszelését,  festését.  Idén  a  Rákóczi  épületben  a  tornateremhez  tartozó  öltözők,
mosdók teljes felújítására került sor, hasonlóképpen a Középiskolai Kollégium földszinti és
emeleti vizesblokkjában is teljes átalakítás, renoválás történt. Az intézmény kezelésében álló
Simai Ifjúsági Táborban idén nyáron kisebb-nagyobb felújításokra került sor, de köztudott,
hogy az évtizedek alatt elhasználódott, amortizálódott berendezési tárgyak, illetve épületek,
közterületek teljes cseréjére, felújítására lenne szükség ahhoz, hogy a népszerű táborhely a
turisztikai  szezon  alatt  megfelelő  forgalommal  nem  elhanyagolható  bevételi  forrást
jelenthessen.

A  mindennapi  munkavégzéshez  szükséges  eszközök  biztosítottak  a  nevelési
intézmények  felnőtt  dolgozói  számára,  hiszen  a  rossz,  elhasználódott  elektronikus
takarítóeszközöket folyamatosan cserélik, pótolják. 
A  bölcsőde  és  az  óvodák  pályázati  forrásból,  alapítványi  támogatásból,  illetve  szülői
munkaközösségi  és képviselői  felajánlásból  vásároltak nevelőmunkát  segítő  eszközöket  az
elmúlt  időszakban.  Ilyen  módon  minden  feladat-ellátási  hely  rendelkezik  számítógéppel,
modern, több funkciós fax, illetve fénymásoló géppel, televíziókkal és DVD-lejátszókkal.

A taneszközök tekintetében elmondhatjuk, hogy a nevelési-oktatási intézményeink a törvényi
előírásoknak megfelelően rendelkeznek mindazokkal a taneszközökkel, melyekkel biztosítani
tudják gyermekeik, tanulóik egészséges testi és szellemi fejlődéséhez szükséges feltételeket. 
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Az intézmények által készített  beszámolókból megállapítást nyert,  hogy a jogszabályoknak
megfelelő mértékben minden intézmény eleget tett az eszközjegyzékben foglalt előírásoknak,
így a nevelő-oktató munka színvonalas biztosításának feltételei adottak. További feladat mind
az intézmények, mind a fenntartó számára a pályázati és támogatási lehetőségek folyamatos
figyelemmel  kísérése,  hogy  az  eszközök  folyamatos  pótlása  mellett  az  infrastrukturális
fejlesztések lépést tartsanak az intézményi partnerek elvárásaival.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megtárgyalására és jóváhagyására.

Szerencs, 2008. szeptember 08.

Rónavölgyi Endréné
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