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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szüksége.
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat Csobánka Község Polgármesterének kérelme elbírálására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Winkler Sándor Józsefné, Csobánka Község polgármestere 2011. április 20-án kelt 
kérelemmel fordult a Kistérség polgármestereihez, amely az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
A Csobánkai Közösségi Műhely, mint többcélú intézmény látja el az alapfokú oktatást a 
településen, amelynek finanszírozását az alacsony osztálylétszámok miatt (felső tagozaton 
jelenleg 4 évfolyamon összesen 39 gyermek tanul, 5-6.osztályban 10 fő,  7. osztályban 9 
fő, 8.osztályban 11 fő, 100%-ban a roma kisebbséghez tartozó gyermekek)  nem tudja 
gazdaságosan ellátni. 
Polgármester Asszony az intézmény átszervezését kezdeményezi, ehhez keres segítőkezet 
nyújtó, partner és közreműködő önkormányzatot. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény alapján az önkormányzat kötelező 
feladatát társulás útján is elláthatja: 
„88.§.(4) Az önkormányzatok feladataikat intézmény létesítésével, fenntartásával, 
társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött 
megállapodás útján láthatják el. Amennyiben az e törvényben meghatározott feladatokat 
az önkormányzatok társulás útján látják el, a társulási szerződésben meg kell állapodniuk 
a költségek viseléséről és megosztásáról is.” 
 
A csobánkai és a helyi /„hazai” körülményeket, Budakalász általános iskoláinak 
lehetőségeit, a település pénzügyi helyzetét figyelembe véve, a Kalász Suli Általános 
Iskola igazgatójával e témában történt megbeszélés alapján nem javaslom a csobánkai 
felső tagozatos gyermekek oktatására-nevelésére vonatkozó együttműködés felajánlását.  
 
Fenitek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja közoktatási 
együttműködési megállapodás kötését Csobánka Község Önkormányzatával, a csobánkai 
általános iskola felső tagozatán tanuló gyermekek alapfokú oktatásának ellátására. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
 
Budakalász, 2011. május 18. 

 Rogán László 
  polgármester 


