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Tisztelt Képviselő-testület!  
Képviselő-testület munkatervétől eltérően, egyeztetés alapján a „Tájékoztató a 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  2016/2017. tanévben végzett  tevékenységéről”  szóló  

előterjesztést  a  2017. szeptemberi testületi ülésre ütemezte át. 

A napirendi ponthoz az írásos anyagot  a Hajdúböszörményi Tankerület  igazgatója, valamint a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  intézményvezetője  megküldte. 

 

A  Hajdúböszörményi Tankerületi Központ tájékoztatója, melyet az előterjesztést 1. sz. 

melléklete tartalmaz, számot ad a 2016/2017. tanévben végzett tevékenységéről.  Az anyag   

tartalmazza, hogy   a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2016. november 30. napjával 

alakult meg és  a korábbi  négy járási tankerület illetékességi területén,  jogutódként átvette az 

addig teljes körűen gyakorolt fenntartói és részben működtetői feladatokat.  2017. január 1. 

napjától teljes körűen átvette a települési önkormányzatoktól a működtetői feladatkört és az 

épületek vagyonkezelő jogát. A tájékoztató tartalmazza az intézmény szerkezetének 

bemutatását, betekintést nyújt a folyamatos munkavégzést biztosító  humánerőforrásról, az 

ellátott köznevelési alapfeladatokról, az év során megvalósult átszervezésekről.   A Tankerületi 

Központ egységes mutatószámok, valamint az  egyedi sajátosságok figyelembe vételével 

kialakított költségvetéssel rendelkezik,  melyből ellátja a hozzá tartozó  iskolák  gazdálkodással 

kapcsolatos feladatait.  Az oktatási tevékenység ellátásához szükséges szakmai eszközök 

pótlására, új eszközök beszerzésére, pályázati lehetőségeket igyekszik bevonni, mely 

pályázatok az anyagban is feltüntetésre kerültek. A Tankerületi Központ  keretében dolgozó 

pedagógusok a nyár folyamán  a gyermekek szabadidő hasznos eltöltése érdekében  jelentős 

számú tábort szervezetek: 1803 fő tanuló bevonásával.  A Tankerület kapcsolatait az 

intézményekkel és az önkormányzatokkal jó színvonalúnak értékeli.  

A   Hajdúböszörményi Tankerületi Központ  fenntartásában működő Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola   tájékoztatóját a 2. számú melléklet tartalmazza. Az intézményvezető  által 

összeállított anyag  bemutatja  az iskola   feladatellátási  telephelyeit az épületek   jelenlegi 

állapotát.  Az iskola  2016/2017-es évi tanulói létszáma: 525 fő, az  induló osztályok száma 23 

volt.  Az intézménybe járó  tanulók közül  kiemelkedően  magas arányú a BTM-es,  a HH-s és 

HHH-s tanulók száma. A tanárok a  tanórai munka mellett   igyekeznek a tanulókat, a 

versenyekre, közösségi munkába, iskolai rendezvényekbe is bevonni. Az iskola minden évben 

elvégzi az első évfolyamon a DIFER mérést, melynek az elmúlt tanévi eredménye a 

beszámolóban szerepel. Az anyag tartalmazza továbbá a hiányzási mutatókat  a 



kompetenciamérés eredményét,  a tanórán kívüli tevékenységeket, közösségi rendezvényeket a  

továbbtanulási mutatókat.  

Az intézmény kiemelt célként kezeli a gyermek- és ifjúságvédelem területén a prevenciót, a 

jelentkező problémák kezelését és megszüntetését, az alaptevékenységből fakadó legfontosabb 

feladatok elvégzését és az iskolával szembeni elvárásoknak való megfelelést. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A mellékelt beszámolók által tájékoztatást kaphattunk a Hajdúböszörményi Tankerületi 

Központ és a fenntartásában működő  Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  2016/2017-es 

tanévben végzett tevékenységéről.   

 

Kérem a  Tisztelt Képviselő-testületet, hogy  az előterjesztésben  foglaltakat megtárgyalni, 

véleményével, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. szeptember 06. 

 

 

     

      Tisztelettel: 

 

 

 

         Tóth József 

                                                                                                          polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

……./2017. (IX. 14.) sz. határozata 

 

  

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

„Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2016/2017. tanévben 

végzett tevékenységéről” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Hajdúböszörményi 

Tankerületi Központ 2016/2017. tanévben végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót  a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola   2016/2017-es tanév 

munkájáról szóló tájékoztatóval együtt  elfogadja.  

 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről  az  érintetteket  

értesítse. 

 

 Határidő: Folyamatos 

 Felelős:   Tóth József polgármester 

 


