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Elıterjesztés
a közoktatási intézmények kötelezı eszközeinek,
felszereléseinek helyzetérıl
Tisztelt Képviselı-testület!
Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elmúlt idıszakban – kiemelten 2008. év
folyamán -több alkalommal tárgyalt átfogóan a közoktatási intézmények hiányzó kötelezı
eszközeinek, felszereléseinek beszerzésérıl, az elavult eszközök pótlásáról.
A képviselı-testület az éves költségvetéseiben biztosított e célra keretet, ezen túlmenıen
megbízta az intézményvezetıket, hogy a kötelezı eszközbeszerzések pótlása érdekében a
témakörben megjelenı pályázatok beadására tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az elmúlt
idıszakban a szükséges eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása önkormányzati saját
forrásból, illetve pályázati pénzbıl részben valósult meg.
Az intézményvezetık közremőködésével az intézményekben a rendelkezésre álló / beszerzett
eszközök, felszerelések ismételten összevetésre kerültek a közoktatási intézmények kötelezı (
minimális ) eszközeinek és felszereléseinek jegyzékét meghatározó - hatályos 11/1994. (VI.8.)
MKM.- rendelet mellékletében foglaltakkal.
Az intézmények vezetıi által összeállított kimutatások az elıterjesztés mellékletét képezik.
1./ Városi Óvoda ( 1.sz. melléklet )
2) Csengey Gusztáv Általános Iskola ( 2. sz. melléklet )
3) Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmny ( 3.sz. melléklet )
A szükséges eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak az intézményben. A kiválóra
minısített mővészeti intézmény 2007.—2009. évben pályázati támogatásban ( 2007. évben
2,3 millió Ft , 2008. és 2009. évben cca 5-5 millió Ft ) részesült. A támogatás az alapfokú
mővészetoktatási intézmény mőködtetésére, fejlesztésre, ezen belül elsısorban a
nevelési-oktatási intézmények mőködtetésérıl szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 7.
sz. mellékletében az alapfokú mővészetoktatási intézmények számára meghatározott
kötelezı eszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt eszközök és felszerelések
beszerzésére, ezen jegyzékben szereplı meglévı eszközök cseréjére használható fel
2009. évben az OKM-hez ismételten benyújtásra került támogatási kérelem, mely alapján a
Csengey Gusztáv Általános Iskola és a Városi Óvoda 1 – 1 millió Ft összegő szakmai és
informatikai fejlesztési támogatásban részesült.
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Kérem a T .Képviselı-testületet az elıterjesztésben foglaltak megtárgyalására, valamint a
hiányzó eszközök, felszerelések beszerzéséhez, megvalósításához a 2010. évi költségvetésben
költségvetési elıirányzat betervezésérıl döntés meghozatalára.
A s z ó d , 2010. január 20.
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