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Tóth Mihály polgármester részére 
 
 

Interpe l lác ió  
 

Mi lesz a Csete Balázs iskola sorsa? 
 

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Évek óta foglalkoztatja a Csete iskola tanulóit és dolgozóit, hogy 
mi lesz az iskola sorsa? Az elmúlt tanévben már tett kísérletet az 
önkormányzat „túladni” az iskolán, de több hónapos huzavona 
után - ami fölöttébb megviselt tanulót és tanárt - minden maradt 
a régiben! Majd idén teljesen váratlanul előkészítés nélkül - 
hiszen egy bizottság sem tárgyalta az előterjesztést - a március 4-
ei rendkívüli képviselőtestületi ülésen döntött a testület, hogy az 
önkormányzat társulási formában részt vesz a Weiss Manfréd 
Dél-pesti Területi Integrált Központ létrehozásában. 
Azóta majdnem egy hónap telt el és kezd az az érzésem lenni, 
mint tavaly. Nagy a hallgatás, és annak oka van.  
Az iskola életét, jövőjét befolyásoló legfrissebb döntés a március 
20-ai képviselőtestületi ülésen született. 2008. szeptember 1-jétől 
az iskola beiskolázási lehetősége Budapest közigazgatási 
területére korlátozódik. Pedig iskolánk tanulóinak jelentős része 
Pest megyéből jár hozzánk. 
 
Az iskola további sorsával kapcsolatban Önkormányzatunk 
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján interpellációval 
fordulok Önhöz, amelyre 15 napon belül írásban kérem a választ, 
továbbá kérem, és egyben javaslom, hogy a soron következő 
testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra. 
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Kérdéseim: 
 

1. Az Ön március 4-ei előterjesztésében a Csete iskola hosszú 
távon való fennmaradhatásával számol, de feltételes módot 
használ! Miért? 

2. Mi lesz a gimnáziumi intézményegység sorsa? 
3. Mi lesz a gimnáziumi intézményegységhez tartozó 

felnőttoktatási tagozat sorsa? 
4. Lesz –e, és ha igen, milyen arculatváltozása az iskolának? 
5. Ha lesz arculatváltoztatás, akkor az hogyan fogja érinteni a 

diákokat és a közalkalmazottakat? 
6. Történt –e bármilyen egyeztetés, tájékoztatás az iskolai 

szervezetekkel? 
7. Amennyiben elképzeléseik valóra válnak az intézmény 

dolgozói maradnak-e közalkalmazotti státuszban? 
8. A várható drasztikus tanulócsoport csökkenés 

következtében milyen mértékű létszámleépítések várhatók a 
közeljövőben? 

9. Ön pontosan látja a Csete iskola jövőjét és meghatározó 
szerepét a régióban? 

10. Naponta tapasztalom, hogy Takács József 
önkormányzati képviselő (MSZP), Kosik György a Csertszak 
Kft. vezetője és Deme Gábor a HETA iskolájának vezetője fel-
felbukkannak a Csete iskolában. Ki adott erre engedélyt, s 
mit csinálnak ott? 

11. Nagy átalakítások is zajlanak, ki engedélyezte, és 
milyen céléból? 

 
Tisztelettel várom, Polgármester úr kérdéseimre adott, érdemi 
válaszait! 
 
 
 
Budapest, 2008. április 1. 
    
 
        Morovik Attila 
                                képviselő 
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