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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2006. novemberi ülésén született határozat szerint az
oktatási ágazatban is ki kell dolgozni a fenntartási kiadások csökkentését, az
intézmények racionális működését szolgáló lépéseket, amelyeket a 2007. évi
márciusi Képviselő-testületi ülés elé kell tárni.
Az oktatási ágazat működésének áttekintése után olyan költségmegtakarító
intézkedések kidolgozását tervezzük, amelyek a szakmai munka minőségét
nem csökkentik, ugyanakkor elősegítik a költségvetési egyensúly javulását.
Az első lépésben két területen látunk a fenti szempontoknak megfelelő
intézkedési lehetőségeket:
1.) Azokban az óvodákban, ahol erre lehetőség nyílik intézményösszevonásokat kezdeményezünk. Azokban az intézményekben, ahol
az óvodavezető öregségi nyugdíjba vonul, álláshelyére nem írunk ki
pályázatot, hanem az intézményt közeli óvodával vonnánk össze.
2.) A Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola többcélú
intézményként fővárostól átvett közoktatási feladatokat lát el. Az ADUDr.P.Rahn & Partner Kht. megkereste önkormányzatunkat, hogy az
iskola által ellátott feladatokat átvéve látná el az önkormányzatunkra
háruló közoktatási kötelezettséget. Az elképzelést előzetes számítások
alapján támogatásra érdemesnek tartom, mivel ezzel a megoldással
jelentős költségvetési kiadáscsökkenést érhetünk el az ágazatban. Az
ADU a feladattal együtt az intézményt is átvenné, így az iskola más
fenntartóval működhetne tovább.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
fentiekben vázoltak alapján komplex javaslatot dolgozzon ki, lefolytassa a
jogszabályban előírt egyeztetéseket, illetve tárgyalásokat folytasson a Csete
Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jogának
átadásáról, és javaslatait márciusban a Képviselő-testület elé tárja döntésre.
Budapest, 2007. január 18.
Tisztelettel
Tóth Mihály

Határozati javaslat
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert, hogy az oktatási ágazat
működésének racionalizálása céljából javaslatot dolgozzon ki óvodák
összevonására, illetve a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola fenntartói jogának átadásáról tárgyalásokat folytasson az ADU-Dr.
P.Rahn & Partner Kht-val, s minderről a Képviselő-testület 2007. márciusi
ülésére döntésre alkalmas javaslatot terjesszen elő.
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A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű
támogató javaslata szükséges.

