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A javaslat elfogadása egyszerű
szavazattöbbséget igényel!

Javaslat
a Pásztói Általános Iskola működésével kapcsolatos véleményezési jogra

Készült: a Képviselő-testület 2013. májusi ülésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,
Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Előterjesztést előkészítette: Sisák Imre polgármester

Tisztelt Képvisel -testület!
A Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 2013. január 1-től állami
fenntartásba került, mivel Pásztó Város Önkormányzata az intézményt sem
fenntartani, sem működtetni nem volt képes a közismert gazdasági körülmények
miatt. Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága ennek ellenére 145,5 millió
(havi 12 millió 122 ezer forint) hozzájárulás megfizetésére kötelezte Pásztót.
Emellett a gyermekétkeztetés biztosítása Pásztó városától 30 millió forintot
meghaladó összeget igényel. Ezekre való tekintettel Pásztó Város Önkormányzata
fenntartja jogát, hogy az intézmény életét befolyásoló döntésekben véleményt
nyilváníthasson.
Az elmúlt időszakban Pásztó város polgármestere informális úton szerzett
tudomást az általános iskola átszervezésével kapcsolatos tervekről, melyek az
intézmény szülői közösségének tiltakozását váltották ki.
A márciusban megtartott tájékoztató a szülők több száz aláírással támogatott
tiltakozó levelet juttattak el a tankerület vezetőjéhez. Ezt a véleményt a tankerület
vezetése figyelmen kívül hagyva fenntartotta az iskola átszervezésére vonatkozó
törekvéseit. Ennek következtében a szülők többször kérték a polgármester
segítségét.
Ezeken túl Pásztó Város Önkormányzata a mindennapos testnevelés bevezetésére
tett kormányzati törekvésekkel összhangban pályázatot nyújtott be a Gárdonyi
Géza Tagintézmény telephelyére sportcsarnok építésére. A pályázat benyújtásának
egyik alapfeltétele a minden évfolyamon meglévő két párhuzamos osztály
működése. Ez a feltétel előzetes tájékozódásunk szerint akkor is fennáll, ha a
tornacsarnok nemcsak az adott telephely tanulóit, hanem más telephely
diákközösségét is ellátja. Éppen ezért a tervezett átszervezés a sportcsarnok
megépítésének ellehetetlenítését okozza.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fenti indokok alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő és kérem
elfogadását.

Határozati javaslat:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a
Pásztói Általános Iskola működésével (átszervezésével) kapcsolatos előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Általános Iskola
működéséhez való hozzájárulás mértékére tekintettel joggal tart igényt arra,
hogy az intézmény működését érintő változtatások előtt véleményét az
illetékes állami fenntartó szerv kikérje.
2. A képviselő-testület álláspontja, hogy a Gárdonyi Géza Tagintézmény
tornacsarnok beruházás pályázata ellehetetlenítését okozza 1-8. évfolyamon
meglévő két tanulócsoport (16 tanulócsoport) bármilyen formában történő
átszervezése másik oktatási tagintézménybe (Dózsa György Tagintézmény).
3. A képviselő-testület ülésén tárgyalt előterjesztést és annak alapján hozott
határozatot azonnal meg kell küldeni a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Elnöke (1051 Budapest, Nádor utca 32.) és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Pásztói Tankerület Igazgatója (3060 Pásztó,
Deák Ferenc út 14.) részére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Pásztó, 2013. május 24.
Sisák Imre
polgármester
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

