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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

szám:...../2021.
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hatősági
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többség szűkséges

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyQt űlésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelö rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testület

A Pilisborosjenői Szent Márton Waldorf Egyesület március 12-én benyújtott egy kérvényt
(l. sz. melléklet), amelyben azt kéri az önkormányzattól, hogy az önszerveződő közösségek
pályázati támogatása helyett rendszeresen és kiszámítható módon támogassa a Képviselő-
testület a Gyöngyharmat WaldorfÓvoda és a Szent Márton Waldorflskola működését.

Az egyesület csatolta a mindkét intézmény éves pénzügyi tervét (2. sz. melléklet), miszerint a

bevételei állami normatívából, szülői egyesületi támogatásokból és egyéb adományokból,
pályázatokból származnak.

Az egyesület kérvénye, hogy a civil kategórián belül olyan helyi, közfeladatot ellátó
kategóriába kerüljön az iskola és az óvoda, amit az önkormányzat évi rendszeres támogatásban
részesít, ugyanannyival járulva hozzá ezeknek a gyennekeknek a nevelési költségeihez, mint
az állami intézménybejáró helyi gyennekek esetén teszi.

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetöjének információja alapján az állami iskolába járó
gyerekek esetében az étkeztetést kell a normatíván és a szülői befizetéseken felül kiegészítenie
az Onkonnányzatonak gyermekenként kb. 7.000 HUF/év összegben. Az állami óvoda
működtetésére pedig a nonnatíván felül az Onkormányzat gyermekenként kb. 191.000 HUF/év
összeget fordít.

A Gyöngyharmat Waldorf Ovodába a 2020/2021-es tanévben 15 pilisborosjenői gyennekjár,
míg a Szent Márton Waldorf Iskolába 13. A kért támogatási összeg az óvoda esetében tehát
2. 865.000 Ft, az iskola esetében 91.000 Ft, ami összesen 3.047.000 Ft évente.

Az előterjesztést a Humán Bizottságot és a Pénzügyi Bizottság elözetesen tárgyalja,
javaslatomat a két bizottság szakmai véleménye után, a Képviselő-testület ülésén szóban fogom
elöterjeszteni.

Pilisborosjenő, 2021. június 16.
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Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Pilisborosjenői Szent Márton WaldorfEgyesület kérelmét az alábbiak szerint
.. támogatja

vagy

nem támogatja

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: folyamatos




