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Beszámoló a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013.évben már több alkalommal foglalkoztunk oktatási-nevelési intézményeinkkel, melyek 

esetében az iskola már sem közalkalmazotti létszámban, sem működtetésben nem jelenik meg az 

önkormányzatunknál, ugyanakkor a vagyon, az épület, a felújítás önkormányzati feladat maradt.   

 

Az állam 2013. január elsejétől átvette fenntartásba és működtetésbe az általános iskolákat.  

 

Ezért is vette figyelembe az önkormányzat az iskola igazgatójának a kérését, hogy folytatódjon az 

alsó osztály belső helyiségeinek felújítása, és 300.000 Ft-ot hagyott jóvá ennek költségeire.  

 

Az önkormányzat 2013. februárjában vagyonkezelési szerződést kötött a Soproni KLIK-kel, 

melyben a tornacsarnok működtetéséhez az iskolai-állami költségvetés arányosan hozzájárul.  

 

A költségek számlázása már a KLIK felé megtörtént, pénzügyi teljesítés azonban még nem. 

 

Az iskolával a kapcsolat jó, továbbra is számíthatunk arra, hogy községi rendezvényeinken, vagy 

az eddigi hagyományőrző programjainkon az Iskola szerepelteti magát, az iskolás gyermekek, 

pedagógusok szívesen vesznek részt a település kulturális életében.   

 

A megyei oktatási-nevelési fejlesztési terv esetében láttuk, hogy a prognosztizált adatok alapján 

községünkben az elkövetkező 3 évben mindent meg kell tenni azért, hogy az iskolás gyermekek 

létszáma ne csökkenjen, inkább növekedjen.   

 

Látható az intézmény beszámolójából, hogy ők  sokat tesznek  annak érdekében, hogy 

gyermekeinknek, unokáinknak a lehető legjobb, legváltozatosabb körülményeket biztosítsák egy-

egy tanítási  évben.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslattal. 

 

Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Nagycenki 

Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetőjének beszámolóját. 

 

A képviselő-testület megköszöni az iskolaigazgató, és kollégáinak egész éves munkáját, és a 

jövőbeni munkájukhoz is sok sikert kíván.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról az 

intézményvezetőt értesítse.  

 

 Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2013. szeptember 15. 

 

Nagycenk, 2013. augusztus 30. 

Csorba János polgármester 


