45. sz. bizottsági előterjesztés

A Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme

Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi Bizottság!

A Comenius Általános Iskola igazgatója 2013. február 18-án érkezett levélben kereste meg
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterét önkormányzati támogatás iránti kérelmével.
Az iskola 1998 óta mőködik Szekszárdon, kis létszámú osztályokban segíti a tanulók
képességeinek fejlesztését.
Az alapítványi intézmény finanszírozása sosem volt egyszerő és könnyő, de az elmúlt 15 év
bizonyítja, hogy szükség van a városban az ilyen típusú iskolára. Csak az elmúlt két évben
kényszerült rá a fenntartó, hogy a szülıktıl anyagi hozzájárulást kérjen a költségek
fedezésére. A hozzájárulás mértékét a szülık határozzák meg.
Az intézmény 2012 nyarán nem nyert a kiegészítı támogatás biztosítására kiírt pályázaton, s
ez tovább nehezítette anyagi helyzetét. Ezt azóta is folyamatosan igyekeznek kompenzálni,
de a mőködés ma már nem zökkenımentes.
Szekszárd város mindig is nagylelkően támogatta az iskolát, közoktatási megállapodás
keretében anyagilag is. 2012-ben – éppen az említett pályázat és a kiírási feltételek miatt – az
intézmény errıl a támogatásról lemondott.
Sajnos a fentiek miatt az iskolának tartozása áll fenn a Diákétkeztetési Kft. felé, melynek
több mint felét, 1.400.000,- Ft-ot már törlesztettek, ám a hátralevı 1.311.408,- Ft
törlesztéséhez segítségre lenne szükségük. Ezért kérik az önkormányzatot, lehetıségei
szerint támogassa az intézményt adóssága törlesztésében.
Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évre vonatkozó költségvetési rendeletében csak a
városban mőködı óvodák támogatására lett elkülönítve összeg, tekintettel arra, hogy a
jogszabályváltozások következtében a megyei jogú város kötelezıen ellátandó feladatai
között az általános és a középiskolai nevelés-oktatás már nem szerepel.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2013. március 19.

Dr. Horváth Annamária
oktatási referens
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Határozati javaslat

Tárgy: A Comenius Általános Iskola támogatási kérelme

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelmét – anyagi forrás
hiányában – nem támogatja.

Határidı: 2013. március 26.
Felelıs: Kıvári László GPB elnöke
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