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A „Lesz-e iskolája Csörögnek?” című kérdésére az alábbiakról táj ékoztatom :

A csörögi gyermekek óvodáztatása és iskoláztatása Csörög önállósodását, a sz ődi
önkormányzattól való leválását követően zökkenőmentes volt. A község belépett a
Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásba, és közoktatási feladataina k
ellátására együttműködési megállapodást kötött Sződdel .

2007. tavaszán merült fel először, hogy Sződ a tanköteles korba lépő csörögi gyermekek egy
részét -- férőhely hiányra hivatkozva -- az együttműködési megállapodás ellenére sem vette
fel . A Közép-Magyarországi Közigazgatási Hivatal és az Oktatási Hivatal hatóság i
közreműködésével, továbbá az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai segítségéve l
megoldódott a tanköteles korú gyermekek beiskolázása .

2008 . márciusában az Oktatási Hivatal és a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatás i
Hivatal adatgyűjtést végzett a tanköteles tanulók beiskolázásáról, az önkormányzati kötelez ő
oktatási alapfeladat ellátásáról. Csörög tekintetében 2012-ig állnak rendelkezésre a vonatkoz ó
adatok. Csőrög Község Sződdel határozatlan idej ű közoktatási megállapodás keretében ,
Váccal 2012-ig, egyedi megállapodás útján látja el közoktatási feladatát.

Megállapítható, hogy megfelel ő garanciák állnak rendelkezésre a csörögi tanköteles kor ú
gyermekek jövőbeni iskoláztatására. A települések közötti együttműködés arra is garancia ,
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is megfelelő integrált oktatásban
részesüljenek .
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Amennyiben az adatok feldolgozása során probléma merült volna fel a beiskolázássa l
kapcsolatban, a Közigazgatási Hivatal az Oktatási Hivatal koordinációjával egyeztetéseke t
kezdeményezett volna, de a csörögi gyermekek beiskolázása esetében erre nem volt szükség .
Ebben a beiratkozási évben a csörögi gyermekek felvételt nyertek a váci óvodákba é s
iskolákba .

A közoktatási feladatellátásra társult fenntartóknak a jelenlegi pályázati rendszer lehet őséget
nyújt intézmény-fejlesztési projektek megvalósításához is .
A helyi önkormányzati beruházások közvetlen támogatására központi források nem állna k
rendelkezésre. Önkormányzati intézményfejlesztésre a Regionális Operatív Programok
keretében nyílik lehet őség. Az elmúlt időszakban a Közép-Magyarországi Regionáli s
Operatív Program két pályázatot hirdetett meg intézmény-felújításra, illetve b ővítésre . E
lehetőségeket a csörögi önkormányzat nem használta ki.

Egy új intézmény létrehozása esetén, amellyel minden szempont mérlegelésével is csa k
hosszabb távon lehetne számolni, nem valószínű , hogy a tanulókat szüleik kivennék a már
megszokott iskolákból .
Kívánatos lenne azonban – és mindez a csörögi önkormányzat szándékától is függ --, hogy a
meglévő ingatlan (Egészség Ház) óvodává történ ő átalakításával az elkövetkezendő időszak
pályázati lehetőségeit kihasználva, megteremt ődjék az óvodáskorú gyermekek helyben
történő ellátása. Ezáltal nem csak megfelelő tárgyi feltételeket lehetne kialakítani, hanem a
rendelkezésre álló uniós és hazai támogatások elnyerésével, hatékony szakmai programo k
bevezetésére nyílna lehet őség a hátrányos helyzetű gyermekek neveléséhez.

Budapest, 2008 . szeptember 15 .
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