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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a Cházár András összevont iskola 2010. évi támogatására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (DPÖTKT) 
a Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, 
Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (összevont iskola) 
működési kiadásainak 50%-át a Pest Megyei Önkormányzattal, 50%-át a kistérségi 
települések önkormányzataival kötött együttműködési megállapodás alapján 
finanszírozza, amelynek a Kistérségre eső összege a 2010. évben 17 422 eFt 
(1.sz.melléklet). 
 
A kistérségi települések (13) az elmúlt évben lakossági arányszám szerint részesedtek 
a finanszírozásból. 2009. évben valamennyi település vállalta a ráeső költségeket az 
összevont intézmény működése érdekében. 
2010. évben Csobánka, Pilisszentkereszt és Szigetmonostor azonban nem tudja 
vállalni ennek a költségnek a finanszírozását a település költségvetéséből.  
 
Az egyes települések mutatóit, finanszírozási költségeit a kistérség által megküldött, 
az előterjesztés 2.sz. mellékletét képező táblázat tartalmazza.  
 
A Budakalászra jutó eredeti kiadás 2 307 450 Ft volt, amelyre az önkormányzat 
4/2010.(III.10.) költségvetési rendelete fedezetet biztosított 2 500 000 Ft összeg 
erejéig (a pontos összeg ismeretének hiányában). 
 
A Kistérségi Tanács 2010. április 28-ai ülésén úgy határozott - 
19/2010.(IV.28.)DPÖTKT hat. / 3.sz. melléklet - , hogy az együttműködésből kilépő, 
a hozzájárulást nem vállaló településekre eső összeget a három legnagyobb település  
(Budakalász, Pomáz, Szentendre) vállalják át az eddig rájuk háruló kiadáson felül, 
lakossági arányszám szerint. 
 
Azaz a Budakalászra jutó hozzájárulás - DPÖTKT által javasolt, módosított - összege 
így 2 643 535 Ft-ra emelkedik. 
Az erről szóló számításokat az 1.sz. melléklet tartalmazza. 
 

A Kistérségben ez az egyetlen olyan intézmény, ami a súlyosan és halmozottan sérült 
gyermekek fejlesztését ellátja, Budakalászról is van ellátott gyermek az 
intézményben, javaslom a megemelt összeg kifizetésének vállalását. 
Budakalász 2010. évi költségvetési rendeletében a 6.sz.melléklet „Átadott 
pénzeszközök” között e célra 2 500 eFt áll rendelkezésre, így a hiányzó 143 535 Ft 



biztosítását a  Kós Károly Kulturális Televízió kiadásainál megtakarított keret terhére 
javaslom. 
 
Melléklet: 
 A feladat finanszírozási megállapodás 
 Pest megye Közgyűlés elnökének tájékoztatása a szentendrei tagntézmény 

fenntartásának finanszírozására 
 19/2010.(IV.28.)DPÖTKT sz.hat.kivonat 
 a kistérségi települések hozzájárulásának mértéke (táblázat) 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunakanyar-Pilisi 
önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által fenntartott Cházár András 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, 
Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (összevont iskola) feladatellátási, 
működési kiadásainak finanszírozására vállalja a település lakosságszám arányára 
kiszámított 2 643 535 Ft hozzájárulást.  A hozzájárulás összegét a 2010. évi 
költségvetési rendelet 6.sz.mellékletében az „átadott pénzeszközök” között biztosított 
2 500 eFt összegen felül  szükséges 143 535 Ft-ot a Kós Károly Kulturális Televízió 
kiadásainál megtakarított keret terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a határozat mellékletét képező, 2010. évre vonatkozó feladat 
finanszírozási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2010. május 12.  

 Parlagi Endre 
  Polgármester 


