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Tárgy: Javaslat a Felnőttek Általános Iskolájának 
jogutód nélküli megszüntetésére. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2011. (II. 17.) 
határozatával úgy döntött, hogy: "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő
testülete jogutód nélkül meg kívánja szüntetni a Felnőttek Általános Iskoláját (1106 Budapest, 
Keresztúri út 7-9.), és egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére." 

l. Egyeztetések, nyilatkozatok 

A 20 ll. február 17 -ei képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban az alábbi eseményekre került 
sor: 

• A Felnőttek Általános Iskolájának alkalmazotti közössége 2011. április 7-én alakította ki 
véleményét az intézmény jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban. 

• A Felnőttek Általános Iskolájának Szülői Szervezete 2011. április 4-én megtartott 
értekeztetén nem értett egyet a Felnőttek Általános Iskolájának jogutód nélküli 
megszüntetésével. 

• A Diákönkormányzat képviselői 2011. április 6-án véleményezték az intézmény jogutód 
nélküli megszüntetését. 

• Megkezdődtek a tárgyalások az Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző 
Iskola és Gimnáziummal, a megszűnő intézmény tanköteles korú tanulóinak általános 
iskolai ellátása, szakiskolai felzárkóztató oktatásba való bekapcsolódása megszervezésére, 
közoktatási megállapodás megkötésére úgy, hogy az a tanulónak, szülőnek ne jelentsen 
aránytalan terhet. 

• A Börtön és Fegyházzal további egyeztetések és tárgyalások kezdődtek az elítéltek 
általános iskolai oktatásának lehetőségeiről. 

• Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztálya által kijelölt szakértő 

véleményének beszerzése megtörtént a Felnőttek Általános Iskolájának jogutód nélküli 
megszüntetésével kapcsolatban. 

• Megkértük a fejlesztési tervre épített szakvéleményt a Budapest Főváros Önkormányzata 
Közgyűlésének Oktatási és Ifjúságpolitikai BizottságátóL 

• Felmértük az intézmények üres álláshelyeit az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottak 
számára történő esetleges állásfelajánláshoz. 

• Elkészült az intézmény megszüntető okirat tervezete. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 88. § (6) bekezdése szerint a 
helyi önkormányzat közoktatási intézményét akkor szüntetheti meg, akkor szervezheti át, ha az 



adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, 
hogy annak igénybevétele a gyermeknek, szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet. 
Ennek eldöntéséhez be kell szerezni Budapest Főváros Önkormányzata- fejlesztési tervre épített
szakvéleményét A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni 
tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell 
állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás aránytalan 
terhek nélküli további ellátását. Az aránytalan teher fogalmát aKt. 121. §(l) bekezdés 3. pontja, a 
megfelelő színvonalon való gondoskodás fogalmát pedig a 22. pontja határozza meg. 

A fiiggetlen közoktatási szakértő személyére - helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási 
feladatkörében eljáró kormányhivatal tesz javaslatot. A szakértő véleményét a Fővárosi 
Önkormányzat részére meg kell küldeni. 

A intézmény tervezett megszüntetését Csenki József vizsgálta a szakértői tevékenység szabályait 
tartalmazó 38/2009.(XII.28.) OKM rendelet előírásainak megfelelően. Szakértői véleményében (1. 
melléklet) megállapította, hogy: 

a) a fenntartónak az intézmény megszüntetésére vonatkozó intézkedése megalapozott, 
a tervezett intézkedés nincs ellentmondásban a kerület közoktatási fejlesztési tervével, 

b) a Felnőttek Általános Iskolájának jogutód nélkül történő megszüntetése sem a tanulóknak, 
sem aszülőknek nem jelent aránytalan terhet, 

c) a fenntartó az oktatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik közoktatási 
megállapodás megkötéséveL 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere a szakértői véleményt 2011. 
április 19-én továbbította Budapest Főváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Oktatási, 
Gyermekvédelmi- és Ifjúsági Főosztályára a K/22255/2011/II. iktatószámú, postai úton elküldött 
megkeresés kiegészítéseként azzal a kéréssel, hogy véleményezésre terjesszék be az Oktatási és 
Ifjúságpolitikai Bizottság ülésére. A Budapest Főváros Közgyűlése Oktatási Bizottságának 65/211 
(V. 19.) határozata 2011. június 2-án megérkezett, amelyben kijelentette, hogy az intézkedés nem 
ellentétes Budapest Főváros Közoktatás-fejlesztési Tervével (2. melléklet). 

AKt. l 02. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkezésre áll: 
a) az alkalmazotti közösségnek, 
b) az iskolai szülői szervezetnek, 
c) az iskolai diákönkormányzatnak a véleménye. 

A véleményezök nem értenek egyet a tervezett intézkedéssel. 

További vélemények megkérése történt: 
a) az igazgatói munkaközösség vezetőitől, 
b) a Kőbányai Cigány Kisebbségi ÖnkormányzatátóL 

(A véleményezésekről szóló jegyzőkönyveket a 3. melléklet tartalmazza.) 

A véleményezés során felmerült vitás kérdésekre megnyugtató választ ad a közoktatási 
együttműködési megállapodás, amelynek keretében az önkormányzat gondoskodik a feladat 
ellátásáról. Az alkalmazotti közösség által kért kifutó rendszerben történő megszüntetésre nincs 
lehetőség, de minden tanuló jogviszonya rendezésre kerül a 2. pont szerint. A közalkalmazottak 
foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket a 3. pont tartalmazza. 

2. A tanuló i jogviszony 
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A Kt. 86. (l) bekezdése alapján a fővárosi kerületi önkormányzat köteles gondoskodni az általános 
iskolai oktatásróL A (3) bekezdése szerint a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni a 
felnőttoktatásról, amellyel kapcsolatban a (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy "ha a fővárosi 
önkormányzat és fővárosi kerületi önkormányzat között létrejött megállapodás másképp nem 
rendelkezik, a fővárosi kerületi önkormányzat köteles gondoskodni ... c) az általános iskolai 
felnőttoktatásról". Ugyanakkor a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok között 1997. 
március 28-án megkötött megállapodás rendelkezése szerint: "Ha a fővárosi kerületi 
önkormányzat. .. a feladatellátást nem vállalja, ... a Fővárosi Önkormányzat köteles gondoskodni a 
felnőttoktatásról. " 

A Felnőttek Általános Iskolájának Alapító okiratában szereplő oktatási tevékenységek további 
ellátását a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája 
megszüntető okirata tartalmazza (4. melléklet). 

A Felnőttek Általános Iskolájának tanügyi dokumentumai alapján felmérés készült az elhelyezést 
igénylő tanulókróL A tanköteles korú tanulók ellátásáról az ESÉL Y Kövessi Erzsébet Általános 
Iskola, Szakképző Iskola és Gimnáziummal megkötendő közoktatási együttműködési 

megállapodással gondoskodik a fenntartó. A közoktatási együttműködési megállapodás tervezete 
tartalmazza, hogy a befogadó intézmény vállalja az általános iskolai bizonyítvány kiadását (5. 
melléklet). Az önkormányzat ll O OOO Ft/fő/év kiegészítő támogatást nyújt az alapítványnak. 

A felmérés adatai alapján 23 fő tanköteles korú tanulónak kell általános iskolai tanulmányait 
folytatni. 

Huszonhat tanuló várhatóan 2011. tanévben befejezi az általános iskolai tanulmányait, a rájuk 
vonatkozó ellátási kötelezettsége a X. kerületi Önkormányzatnak megszűnik. Ök 
bekapcsolódhatnak a szakképzésbe a választásuk szerinti intézményben. 

Négy fő nem tanköteles korú tanuló várhatóan teljesíti a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket, 
ezért Közoktatási Megállapodás keretében történő elhelyezésük indokolt. 

Az ESÉL Y Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnáziumban rendezett nyílt 
nap, és motivációs beszélgetések eredményességét még nem ismerjük, a ténylegesen átvételüket 
kérő tanulók létszáma június végéig tisztázódik. 

A fenntartó a Felnőttek Általános Iskolájának megszüntetésével - az eddig általa ellátott önként 
vállalt feladatot - a börtönoktatást, a továbbiakban akkor látta volna el, ha az számára nem jelent 
többlet költségvetési terhet. A Budapest Fegyház és Börtön (1108 Budapest, Kozma 13.) 
intézményparancsnok levelében azt nyilatkozta, hogy gazdasági nehézségei ismeretében nem 
támogatja az öt évre szóló közoktatási megállapodás megkötését, a közölt feltételekkel a következő 
tanévre sem tudja vállalni azt (6. melléklet). 

3. Személyi kérdések 

A fenntartónak az intézmény megszüntetése okán tizenkét közalkalmazott további jogviszonyáról 
kell döntenie. 

A közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. §(l) bekezdés c) pontjában 
a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetében a 30/A. § (l) bekezdés c) pontjában 
meghatározottak szerint a munkáltató a közalkalmazottat írásban tájékoztatja, a munkáltató 
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fenntartója által fenntartott más munkáltatóhoz, az iskolai végzettségének és szakképzettségének, 
szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának 
megfelelő másik betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségéről. 

A közalkalmazott a tájékoztatás közlésétől számított két munkanapon belül írásban kell, hogy 
nyilatkozzon a munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételérőL Ha a közalkalmazott a határidő 
leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha a munkakör-felajánlási 
lehetőséget nem igényelte volna. Ezen rendelkezések alapján kíván eljárni a fenntartó. 
Az intézményben dolgozó nyugdíjas korú pedagógusok elhelyezése feladatot nem jelent a 
fenntartónak (hat pedagógus). 

Felmértük az intézmények üres álláshelyeit az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottak számára 
történő esetleges állásfelajánláshoz. A felmérés időpontjában üres álláshely nem volt a kerület 
közoktatási intézményeiben, ezért egy közalkalmazott kivételével - akinek a nyugdíjazásához 
szeptember 30. napjáig szükséges a jogviszony fenntartása- jelenleg nem ajánlható fel álláshely. 

4. Gazdálkodás 

Az intézmény a székhelyén lévő 39210/10 hrsz. alatti osztatlan ingatlanon található épületben 
műk:ödik. Rendelkezésre állnak az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a 
fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek 

Az államháztartás műk:ödési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ll. § (l) 
bekezdése értelmében gondoskodni kell az eszközök és források leltározásáért, a költségvetési 
beszámoló elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a 
feladatok határidőinek meghatározásáról, a közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon 
meghatározásáról, a vagyonkezeléshez, használathoz szükséges engedélyek megszerzéséről, az 
ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő költségvetési szerv 
kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új hatósági engedélyek a 
közfeladatokat továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak legyenek, a költségvetési szervnél 
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghatározásáról, a határidők 
kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás 
lehetőségéről. 

A vagyon feletti rendelkezés jogosultsága, beleértve a követeléseket és a kötelezettségeket, az 
alapító szervezetet illeti meg. A megszűnő intézmény a megszűnés napjával a folyó évi költségvetés 
felhasználásáról elszámolást, mérlegbeszámolót, és vagyonleltárt készít. 

A megszüntetésre kerülő Felnőttek Általános Iskolája gondoskodik az irattározott iratanyag 
selejtezéséről. A jogszabályokban megőrzésre kijelölt irattári anyagokat a Keresztury Dezső 
Általános Iskolában kell elhelyezni. 

A Felnőttek Általános Iskolája a Keresztury Dezső Általános Iskolával közös ingatlanon műk:ödik, 
ezért az intézmény megszűnése miatt javasoljuk, hogy a vagyonleltára szerinti vagyonát képező 
ingó vagyont a Keresztury Dezső Általános Iskola teljes terjedelmében vegye át 2011. augusztus 
31. napjával. A megszüntetett szerv használatában levő ingatlant szintén a Keresztury Dezső 
Általános Iskola vegye át. 

Fentiekre tekintettel szükségessé válik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola (ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9.) alapító okiratának 
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módosítása, amelyet a többi intézmény alapító okiratával együtt későbbi időpontban terjesztjük a 
Képviselő-testület elé. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája jogutód nélküli 
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, határidőket, és a végrehajtásért felelősök megnevezését 
az ütemterv tartalmazza (7. melléklet). 

Határozati javaslatok: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Felnőttek 
Általános Iskoláját ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 20 ll. augusztus 31-ei hatállyal 
jogutód nélkül megszünteti és az intézmény megszüntető okiratát a 4. melléklet szerinti 
tartalommal kiadja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos további lépéseket tegye meg. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. augusztus 31. 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
megszűnő Felnőttek Általános Iskolája (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) igazgatóját, hogy 
a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. június 30. 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a költségvetésbe betervezett előirányzat-maradványok 

visszarendezéséről intézkedjék a "MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség" 
megnevezésű működési célú céltartalékának egyidejű megemeléséveL 

Határidő: 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. szeptember l. 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az ESÉL Y Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és 
Gimnázium fenntartójával, a Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványával a közoktatási 
együttműködési megállapodást kösse meg. 

Határidő: 
Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

20 ll. június 30. 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 
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A végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája jogutód 
nélküli megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására a 7. mellékletben foglaltak szerint 
kerüljön sor. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

20 ll. szeptember l. 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 

Budapest, 20 ll. június " ". 

T5~~·0 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból látta: 
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l. melléklet a /20 ll. (VI. l 6.) képviselő-testületi határozathoz 

Nyilvántartási szám: Kl .. . ./2011/II. 

SZAKÉRTŐIVÉLEMÉNY 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája 

jogutód nélküli megszüntetéséről 

Megrendelő: 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest 
Szent László tér 29. 

2011. április 18. 

Készítette: 

Csenki József 
közoktatási szakértő 
1088 Budapest 
Szentkirályi utca 13. 



l. melléklet a /2011. (VI. l 6.) képviselő-testületi határozathoz 

Előzmények 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság 2011. február 3-ai ülésén tárgyalta a Budapest Főváros X. kerület 
Kóbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája további működtetésével, 
átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést, azonban az ülésen 
döntés nem született. 
Ezt követően a Budapest Főváros X. kerület Kóbányai Önkormányzat Képviselő
testületének 2011. február 17-i ülésén 11 igen és 5 ellenszavazattal megszületett a 
96/2011. (IL 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kób. Önk. határozata, amelynek értelmében 
,,Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
jogutód nélkül meg kívánja szüntetni a Felnőttek Általános Iskoláját (1106 
Budapest, Keresztúri út 7-9.) és egyben felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések meg tételére". 
2011. március 23-án elektronikus levélben érkezett megkeresés Budapest Főváros 
X. kerület Kóbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és 
Közművelődési Főosztályától szakértői munka elvégzésére a Felnőttek Általános 
Iskolájának a megszüntetésével kapcsolatosan. 
Ezt követően telefonos és e-mailben történt egyeztetés után 2011. április 6-án 
megérkeztek a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges dokumentumok. 

I. A szakértői vélemény elkészítéséhez alkalmazott módszerek 

l. A szakértői vélemény célja: annak megállapítása, hogy a fenntartó által 
tervezett intézkedés megfelel-e a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 88. § (6) szakaszában foglaltaknak, mely szerint "a helyi 
önkormányzat közoktatási intézményét akkor szüntetheti meg, akkor 
szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is 
megfelelő színvonalon gondoskodik olymódon, hogy annak igénybevétele 
a gyermeknek, tanu lónak, szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet". 

2. A tájékozódás módszerei: 

~ dokumentumelemzés, 
~ telefonos és írásbeli interjú a fenntartó képviselőjével, 
~ trendvizsgálat 
~ hatékonyságvizsgálat 

3. A vizsgált dokumentumok: 

~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek 
Általános Iskolájának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirata, 

~ az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, annak 
mellékleteivel, 

~ az intézmény 2010/11. tanév Il. félévi tantárgyfelosztása, 
~ az intézmény Pedagógiai Programja, 
~ az intézmény tanuló- és pedagóguslétszám kimutatása a 2006/2007. 

tanévtől a 2010}2011. tanévig az OSA alapján (börtönoktatás nélkül) 
~ a Felnőttek Altalános Iskolája fenntartásának felülvizsgálatára 

vonatkozó javaslat, 
~ Budapest Főváros X. Kerület Kóbányai Önkormányzat Közoktatási 

Fejlesztési Terve 2010-2016. (http: //www.kobanya.hu/xker
portal/document/4/6/4/2/doc url/fejlesztesi terv 201016 vegle 
ges.pdf; Utolsó letöltés: 2011. április 8.), 
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~ Budapest Főváros X. Kerület Kó'bányai Önkormányzat Intézkedési 
Terve 2010-2016. (http: //www.kobanya.hu/xker
portal/document/4/6/4/0/doc url/intezkedesi terv 201016 vegle 
ges.pdf; Utolsó letöltés: 2011. április 11.), 

~ESÉLY Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és 
Gimnázium honlapja 
(http://www.esely-szakkepzo.hu/hu/alternativkepzes/elokeszito.html 
Utolsó letöltés: 2011. április 11.) 

~ 96/2011. (II.17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kó'b. Önkormányzat határozata. 
(http: ll ads.deltha.hu/kobanya/kt/2011/ 0217/jkv /jkv-11o217.pdf 
Utolsó letöltés: 2011. április 11.) 

4· Jogszabályi háttér: 

~ a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 
~ az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakjogállásáról 
~ a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a Közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, 
~ 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről, 
~ 31/2005. (XII.22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

névhasználatáróL 

II. A szakértői vizsgálat megállapításai: 

A rendelkezésemre álló dokumentumok valamint a szóbeli és írásbeli tájékozódás 
alapján az alábbiak állapíthatók meg: 

1. A tantárgyfelosztás szerint jelen tanévben - a börtönoktatás kivételével - csak 
hetedik és nyolcadik évfolyamon történik oktatás. A tanulói létszámadatok 
alapján az elmúlt öt évben az egy pedagógusra jutó tanulók száma 6,6 és 10,6 
között változott. A közoktatás mai rendszerében az adott képzési típusban ez a 
mutató gyakorlatilag nem fenntartható. Az adatok elemzéséből az is 
megállapítható, hogy a fenntartó által kötelezően ellátandó (kerületi) tanulók 
aránya az elmúlt két évben csökkent. 

2. Az intézmény gazdálkodására és (a börtönoktatással együtt számított) tanulói 
létszámára vonatkozó adatok alapján - a statisztikai létszám figyelembe 
vételével - megállapítható, hogy 2008. és 2010. között az egy tanulóra 
fordítható kiadási összeg folyamatosan csökkent (2008. évben 270.076.- Ft/fő, 
2009. évben 252.021.- Ft/fő, 2010. évben (tervezett adat) 232.746.- Ft/fő). A 
csökkenés az oktatás színvonalának emelését semmiképpen nem tudja 
biztosítani, a színvonal fenntartását is kétségessé teszi. E megállapításan nem 
változtat lényegesen a teljesítménymutatón alapuló finanszírozás sem. 
(Megjegyzés: Az előterjesztés 2. sz. mellékletében a 2009. évi költségvetési adatok "Összesen" 
soraiban szereplő összegek helyiértékei hibásak.) 

3· Az intézmény tantárgyfelosztását áttekintve megállapítható, hogy az intézmény 
jelenlegi működése nem felel meg aKt. 17. § (l) szakaszában előírt képesítési 
előírásoknak, amennyiben több tantárgyat nem az adott szakra képesített 
pedagógus tanít (pl. földrajz, kémia, rajz). Figyelembe véve a 2. pontban 
megfogalmazottakat, a jelenlegi tanulólétszámok mellett a szaktárgyi órák 
adott szakra képesített pedagógusokkal történő ellátása aránytalan terhet 
jelentene a fenntartó számára. 
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l. melléklet a /2011. (VI.l6.) képviselő-testületi határozathoz 

4· A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII.22.) OM 
rendelet 1.§ (2) bekezdés b) pontja szerint: "hivatalos név: az az egyedi, 
megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat tükröző jogszabály szerinti 
megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott 
intézményt létrehozták". Ennek alapján a "Felnőttek Általános Iskolája" elnevezés arra 
utal, hogy az intézményben felnőttoktatás keretében folyik általános iskolai oktatás. A 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 78. § (l) bekezdése szerint: "Az, aki 
nappali rendszerű iskolai oktatásban nem tud vagy nem akar részt venni, attól a 
tanévtől kezdve, amelyben a tizenhatodik életévét betölti, a munkahelyi, családi vagy 
más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai 
oktatásban (a továbbiakban: felnőttoktatás) kezdheti meg, illetve folytathatja 
tanulmányait". A kiemeit részlet alapján problémásnak látom a jelenlegi gyakorlatot, 
amely szerint tanköteles, 16. életévüket be nem töltött tanulók is tanulói 
jogviszonyban állnak az intézménnyel. 

5. Törvényességi szempontból aggályosnak tartom, hogy a 2010j2011. tanévben 
az intézmény úgy lát el büntetés-végrehajtási intézetben oktatást, hogy arra -
az előterjesztés 2. számú melléklete alapján- nincs érvényes szerződése. 

Afenti adatok alapján afenntartónak az intézmény megszüntetésére 
vonatkozó elképzelését megalapozottnak tartom. 

6. A fenntartó elmondása szerint az intézmény megszüntetésével kapcsolatos 
eljárás során a Kt. 102. § (3) szakaszában előírt véleményezési eljárást 
megkezdték, a vélemények beérkezésének határideje a szakértői vélemény 
készítésének idejére esik. 

7· A Kt. 86. § (l) bekezdése alapján a fővárosi kerületi önkormányzat köteles 
gondoskodni az általános iskolai oktatásróL Ugyanezen paragrafus (3) 
bekezdése szerint a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni a 
felnőttoktatásról, amellyel kapcsolatban a (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy 
"Ha a fővárosi önkormányzat és fővárosi kerületi önkormányzat között 
létrejött megállapodás másképp nem rendelkezik, a fővárosi kerületi 
önkormányzat köteles gondoskodni... c) az általános iskolai 
felnőttoktatásról". Ugyanakkor a fővárosi és a fővárosi kerületi 
önkormányzatok között 1997. március 28-án megkötött megállapodás 
rendelkezése szerint: "Ha a fővárosi kerületi önkormányzat... a 
feladatellátást nem vállalj'a, a Fővárosi Önkormányzat köteles 
gondoskodni a felnőttoktatásróL" 

Az intézmény megszüntetése esetén az előterjesztésben szereplő megoldások a 
Felnőttek Általános Iskolájával jelenleg tanulói jogviszonyban állók több életkori 
szegmensét érintik. 

>- 15 év alattiak: 
Az előterjesztésben szereplő nyolc fő 14 éves korú tanuló ellátását az 
előterjesztésben megnevezett ESÉLY Kövessi Erzsébet Általános Iskola, 
Szakképző Iskola és Gimnázium - legalábbis aktuális honlapja szerint -
nem oldja meg, ugyanis az intézmény a honlapjának adatai alapján 15 éves 
kortól fogadja felzárkóztató képzésbe a tanulókat. Ugyanakkor az 
intézmény elnevezése alapján általános iskolai képzést is folytat(hat), 
illetve ha azt működési engedélye lehetövé teszi, úgy megköthető velük 
olyan értelmű közoktatási megállapodás, mely az érintett korosztály 
alapfokú nevelésével-oktatásával kapcsolatos feladatok ellátását megoldja. 
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Ez a lehetőség azonban csak akkor jöhet szóba, ha a megállapodás 
eredményeként az átvett tanulóknak - az alapítványi fenntartású 
intézmények gyakorlatában megszakott - alapítványi hozzájárulást, vagy 
egyéb címen más anyagi támogatást nem kell fizetniük, ez ugyanis a 
korábbiakhoz képest aránytalan terhet jelentene. 
Ha ilyen tartalmú megállapodás megkötésére nincs mód, úgy 
meggondolandó a 15. életévüket még nem betöltött, jelenleg a Felnőttek 
Általános Iskolájával tanulói jogviszonyban állók kerületi 
intézményrendszerell belüli ellátása, bár e megoldás hátrányát az 
előterjesztés megfelelően támasztja alá. 

~ A tizenhat fő 15 éves tanuló esetében - szülői kérelemre - megoldást 
jelenthet az előterjesztés tervezetében említett ESÉLY Kövessi Erzsébet 
Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium "Dobbantó" programja 
vagy a felzárkóztató képzés előkészítő évfolyama, természetesen a tanulók 
számára teljes ingyenességet biztosító közoktatási megállapodás 
megkötéséveL Szülői kérelem hiányában ezen tanulók ellátását szintén a 
kerületi intézményrendszerell belül célszerű megoldani. 

~ 16. évtó1 a 18. évig, illetve a tankötelezettség végéig reális alternatíva a 
tanulók szakképző intézményekbe történő irányítása, ahol a fővárosi 
intézményhálózat által biztosított szakiskolai felzárkóztató programok, 
illetve a szükséges feltételek fennállása esetén a felnőttoktatás lehetőséget 
biztosít a kerületben jelentkező, adott populációt érintő közoktatási 
feladatok ellátására. 

~ A 18. életévüket betöltött, illetve a tankötelezettségüket teljesített tanulók 
alapfokú oktatása szintén megoldható az előterjesztésben szereplő, 
felnőttoktatást folytató fővárosi, fővárosi kerületi illetve alapítványi 
intézményrendszerben - utóbbi esetben szintén a tanulók számára 
ingyenességet biztosító rendelkezést is tartalmazó közoktatási 
megállapodás megkötéséveL 

8. A fenntartó írásos válasza alapján a Felnőttek Általános Iskolájának Alapító 
okiratában szereplő alapfeladatoknak, további szakfeladatoknak, valamint az 
alaptevékenységekhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységeknek az 
ellátására már a szakértői vélemény készítésének időpontjában folynak az 
előterjesztés tervezetében megjelölt intézményekkel a közoktatási 
megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások. 

9· A fenntartótól kapott információk alapján a Fővárosi Önkormányzattal is 
megkezdődtek a feladatátadásról szóló egyeztető tárgyalások. 

10. Az előterjesztés tervezete nem kínál megoldást a börtönoktatás feladatainak 
további ellátására. 

11. A fenntartó önkormányzat képviselő-testületének 211j2010. (II.15.) számú 
határozatával, Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Közoktatási Fejlesztési Terve 2010-2016. című dokumentum 5.2. pontjának 2. 

alpontjában megjelölt célként szerepel ,,A felnőttképzés lehetőségeinek 
újragondolása". Az ezen dokumentumra épülő Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Intézkedési Terve 2010-2016. című dokumentum 
"Középtávú feladatok ütemezése" cím ű táblázatának 2. pontjában bár konkrét 
utalás nem szerepel a Felnőttek Általános Iskolájának megszüntetésére 
vonatkozó szándékra, de a közoktatási fejlesztési terv hivatkozott pontjának 
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ismeretében a "pedagógiai profil felülvizsgálata" kifejezés implicit formában 
magába foglalja azt. Ebből következően a tervezett intézkedés nincs 
ellentmondásban a kerület közoktatásifejlesztési tervével. 

III. Összegzés: 

A Kt. 102. § (9) bekezdése értelmében főszabály, hogy szorgalmi idó'ben 
közoktatási intézmény nem szervezhető át, nem szüntethető meg, feladatait nem 
változtathatja meg, fenntartói jogát nem adhatja át. 
Az iskolai ellátás során figyelembe kell venni aKt. 88.§ (6) bekezdését, miszerint 
a helyi önkormányzat közoktatási intézményét akkor szüntetheti meg, akkor 
szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő 
színvonalon gondoskodik olymódon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, 
tanu lónak, szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet. 
A rendelkezésemre álló információk alapján megállapítható, hogy a Budapest 
Főváros X. kerület Kó'bányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolájának a 
fenntartó által végrehajtott jogutód nélküli megszüntetésével a jelen véleményben 
javasolt feltételek teljesítése esetén az érintett tanulókra és családokra 
nem hárul több teher, kötöttség, vagy költségtérítést igénylő 
szolgáltatás, tekintve, hogy a megfelelő tartalmú közoktatási megállapodások 
megkötése esetén a további ellátás is ingyenes marad. A tanulók számára -
márcsak életkori sajátosságaik miatt is - nem okoz lényeges többletterhet a 
főváros területén, tömegközlekedés igénybevételével történő utazás sem. 
A megismert előterjesztésben javasolt megoldások - a jelen véleményben javasolt 
feltételek teljesítése esetén - biztosítják az alapító okiratban rögzített 
tevékenységek, szolgáltatások megfelelő színvonalon történő további 
ellátását is, illetve a nevelés-oktatás feltételeinek javulásával is járhatnak, 
amennyiben a jelenlegi állapotnál kielégító'bb személyi feltételek mellett folyhat az 
érintettek szakrendszerű oktatása. 

J avasolt feltételek: 

)o- A 15. életévüket be nem töltött tanulók nevelésének-oktatásának 
megnyugtató rendezése. 

)o- A 16. életévüket be nem töltött, szülői kérelemmel nem rendelkező tanulók 
nevelésének -okta tásának megnyugtató rendezése. 

)o- Intézkedés a börtönoktatás feladatainak megfelelő átadásáról. 
)o- A megfelelő tartalmú - az ellátás ingyenességéta tanulókszámára továbbra 

is biztosító - közoktatási megállapodások megkötése. 
)o- A jelenleg az intézménnyel tanulói jogviszonyban állók átvétele 

zökkenőmentességének biztosítása. 

Budapest, 2011. április 18. 
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2. melléklet a /2011. 
(VI.16.) képviselő-testületi 
határozathoz 

Nyilvántartási szám: 
Kl ... ./2011/11. 

BUD8~PeST Budapest Főváros Közgyűlése 

Oktatási Bizottság 

KIVONAT 
az· Oktatási Bizottság 

hatilro:tataiból 

lll UUl. 

Nyilvántartási 

Javaslat szakvélemény kiadására a Kőbányai Zeneiskola fejlesztéséről és a Felnöttek Általános Iskolája 
megszüntetéséröl 
Elöterjesztö: Csomós Miklós főpolgármester-helyettes Előkészítő: 
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály 

65J2011. (V.19-j SZÁMÚ OKTATÁSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 

Az Oktatási Bizottság - a közoktatásról szóló 1993, évi LXXIX. törvény 88. § (5) és (6) bekezdése 
érleimé ben, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 551201 O. (XII. 9.) 
Föv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete "A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke" fejezet "Oktatási Bizottság" című részének 17. pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján - úgy dönt, hogy: 

1. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére kiadja a következő szakvéleményt; 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tervezett intézkedései -nevezetesen: 

1.) a Kőbányai Zeneiskola fejlesztése, mellyel kapcsolatban a Kőbányai Önkormányzat 
döntött arról, hogy a szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési 
fedezet rendelkezésre állnak, illetve fokozatosan megteremthetők, 

2.) a Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolájának jogutód nélküli 
megszüntetése és a feladat közoktatási megállapodással történő ellátása továbbra is 
megfelelő színvonalon biztosítja az érintettek nevelését-oktatását, úgy, hogy annak 
igénybevétele a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet 

- nem ellentétesek Budapest Főváros Közoktatás-fejlesztési Tervével, 
határidő: a döntést követő 15 
felelős: nap Pokorni Zoltán 

A határozathozatal egyszerű szavazattöbbséget igényel. 

(4 igen, 3 nem, O tartózkodás) 

Budapest, 2011. május 23. 

?~ l f ( /1~ ·""A l · Q 
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bizottsági titkár 

A kiadmány hiteles! 



3. melléklet a /2011. (VI.16.) képviselő
testületi határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

Humán Iroda 

Nyilvántartási szám: Kl ... ./20 11/II. 

Iktatószám: 219/2011. 

A 
kapja: 

KIVONAT 
KÖBÁNYAI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLETE 

ki vonatot 

2011. március 31-ei jegy; zőkönyvéből 

Fehér 
István 

elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

33/20ll.fTH.3l.)Kőb. Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a Felnőttek Altalános Iskolájának 
(ll 06 Budapest, Keresztúri út 7/9.) jogutód nélküli megszüntetésével egyetért. Felkéri az elnököt az 
intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Elnök 

1102 RudaresJ. Szcnt l."á~zlú tér 29. • L~v~ldm: 1475 Hllda.pcst, Pf. 35. • Telefon: :BJ-83-30 • Pax: 433-82-3.5 



KÓBÁNY AI IGAZGATÓK KÖZÖSSÉGE 

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, 

Kulturális, Civil Csoport 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető 
részére 

Tisztelt Csoportvezető Asszony! 

Tárgy: vélemény intézmény 
megszűnésével kapcsolatban. 

Az igazgatói munkaközösség a K/22255-2/2011/11, sz. levélben megfogalmazott felkérés alapján áprilisi soros 
ülésén megtárgyalta a Felnőttek Általános Iskolája megszűnésével kapcsolatos helyzetet. A témával 
kapcsolatban vita után a közösség az alábbi állásfoglalást alakította kí: 

Szerencsésebbnek tartanánk, ha egy-egy nevelési-oktatási intézményt érintő fontos kérdésben nem a 
fenntartó szándékoyilatkozatának (döntésének) meghozatala után, hanem már a koncepció 
kíalakításánállenne lehetőségűk a szakmai közösségekoek álláspontjuk kialakítására. 

Az intézmények életében fontos elem a kíszámíthatóság. Ezt szolgálják a különböző fenntartói 
oktatási koncepciók, intézményhálózati működtetési tervek. A kerületi nevelési-oktatási 
intézményekkel foglalkozó dokumentumokból - Közoktatási Fejlesztési terv 2010-2016; ill. 
Intézkedési terv 2010-2016 - nem olvasható kí a Felnőttek Általános Iskolájának a megszüntetésének 
szándéka. 

Fontosnak tartjuk azon (jogi) kérdések tisztázását, melyekben ellentmondás mutatkozik a különböző 
nézőpontok értékelése szerint: 

kinek a feladata elsődlegesen a felnőttoktatás ellátása (aKT 86. §4. bek. c. pontjaszerint 
az általános iskolai felnőttoktatás kerületi feladat); 
jogosan létesítettek-e 16 évnél fiatalabb tanuJók tanulói jogviszonyt a Felnőttek Iskolájában (az 
alapító okirat minden olyan szakfeladatot tartalmaz, mint a többi általános iskoláé; bár az 
intézmény elnevezése nem szerencsés, megtévesztő); fontos továbbá annak tisztázása, hogy a 
Felnőttek Általános Iskolája jogosan vagy jogtalanul kapta a börtönben folytatott oktatásért a 
normativ támogatást. 

Ezekre a kérdésekre egyértelmű megnyugtató választ véleményünk szerint egy független 
szakértői állásfoglalás tudna adni. 

Nagyon fontos szempontként tartjuk számon a döntést megelőző hatástanulmányt, mely vizsgálja az 
iskolában lévő gyerekek további sorsát, amennyiben nem kimenő rendszerben történik az iskola 
megszüntetése. 

Célszerűbbnek tartanánk, ha a várható új közoktatási törvény megjelenését megvárná a Felnőttek 
Általános Iskolájával kapcsolatos végleges döntés. 

A kerületi iskolákban lévő, társaikoál több évvel idősebb diákok ellátása olyan szocializációs 
problémákat jelentenek, melyek további kezelését nem látjuk megoldhatónak./Ez utóbbi véleménynél 
két tagunk kűlönvéleményt fogalmazott meg./ 

A fenti véleményeket a munkaközösség jelenlévő tagjai egyhangú döntéssel fogadták el. 

Budapest, 20 ll. április 

~ 
Győrtry László '

munkaközösség-vezetö 

Tisztelettel: ( 

.j~-~ 
KuhnAndrás 

munkaközösség-vezetö 

A........_, 
v -----Menyhárt Sándor 

munkaközösség-vezetö 
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Helyszín: Budapest ll 06. Keresztúri út 7- 9. 

Időpont: 20 ll. április 7. 13,30 óra 

Jelen vannak: Az iskola teljes alkalmazotti közössége, Mészáros Ferenc intézményvezető, Dr. Kántásné Dr. Szabó 
Ivett a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoportjának vezetője, Bárányi Anikó Anna referens, valamint 
Plánták Róbert a DÖ. képviselője. 

Tárgy: Vélemény kialakítása a fenntartó 96/2011. (II. 17.) számú határozatáról. 

Mészáros Ferenc intézményvezető köszönti a megjelenteket és felkéri Ollári Ilonát a jegyzőkönyv 
vezetésére, Krajcsik Antalt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezután ismerteti a Felnőttek Általános 
Iskolájával kapcsolatos fenntartói döntéseket, majd felszólítja a jelen lévőket véleményeik 
megfogalmazására. 

Békés Tamásné ig. h.: Tisztelettel szeretném megkérdezni az önkormányzat dolgozóitól, hogy miért 
csak most kérik ki a véleményünket, amikor gyakorlatilag már döntés született iskolánkjogutód nélküli 
megszüntetéséről? 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett csoportvezető: Önkormányzatunk csupán szándékát fejezte ki az iskola 
bezárására vonatkozóan, a végleges döntés még nem született meg. 

Mészáros Ferenc intézményvezető: a februári előterjesztésben a határozati javaslatok között szerepelt 
az iskola változatlan formában való további működtetése, az iskola tagozati formában való 
működtetése és a jogutód nélküli megszüntetés is. A változatlan formában való működtetés esetén egy 
további határozati javaslatban a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa felül az intézmény alapító okiratát, illetve az 
intézmény névhasználatának helyességét. Nekem döntésnek tűnik az iskola jogutód nélküli bezárására 
vonatkozó határozat elfogadása. 

Dr. Szabó Gyula tanár: A jogutód nélküli megszüntetés fő érve az volt, hogy az általános iskolai 
felnőttoktatás fővárosi feladat. Ugyanakkor a Közoktatási Törvény 86.§ (4.) c. pontja szerint ez a 
tevékenység határozottan kerületi önkormányzati feladat. 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett csoportvezető: A feladatellátási kötelezettségnek sokféle módon lehet 
eleget tenni. Az önkormányzat nem az intézmény fenntartására vállalt kötelezettséget. Az iskola 
tanulóiról természetesen gondoskodni fogunk. 

Beke Józsefné tanító: Tavaly fogadták el a kerület közoktatásra vonatkozó fejlesztési tervét. Abban 
nem szerepel a FEÁI. megszüntetésére vonatkozó elképzelés. 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett csoportvezető: Ez igaz, de az anyagban szerepel az évenkénti 
felülvizsgálat lehetősége, így a fejlesztési terv módosítása is lehetséges. 



Szilágyi Csaba tanár: A Kőbányai Hírekben olvastam, hogy törvénytelenül működünk, mert 14- 16 év 
közötti tanulókat is felveszünk. Mi az igazság ezzel kapcsolatban? 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett csoportvezető: Az igazgató úrnak kezdeményeznie kellett volna az 
intézményi alapító okirat módosítását a névhasználatra vonatkozóan. 

Mészáros Ferenc intézményvezető: Alapító okiratot a fenntartó módosíthat, ennek módjáról a 
Közoktatási Törvény 102. §(2.) a, valamint (3.) bekezdése rendelkezik. 

Dr. Szabó Gyula tanár: A mi tanulóink az átlagostól eltérő módon szocializálódtak, nevelésük, 
oktatásuk rendkívül nehéz pedagógiai feladat. Most úgy tűnik számunkra, hogy nem kapjuk meg a 
kellő megbecsülést munkánk után, bezárják az iskolát. Ráadásul a Kozma utcai normatívákat sem kérte 
le a fenntartó, pedig megdolgoztunk érte. 

Bárányi Anikó Anna referens: Mi nem vagyunk döntéshozók, ha jön a telefon, tőlünk javaslatokat 
várnak. Az előterjesztéseket megírjuk, a döntéseket pedig a politikusok hozzák. 

Mészáros Ferenc intézményvezető: Megfigyeltem, hogy minden önkormányzati választást 
iskolabezárási hullám követ. Jelenleg is ez folyik a szomszédos kerületekben, a fővárosban, de pl. 
SaJgótarjánban egyszerre két iskola szűnik meg és Berzsenyi Dániel szülőfalujában Niklán is bezár az 
iskola. 

Plánták Róbert a DÖ. képviselője: Nem szeretnénk, hogy megszűnjön az iskolánk. Itt befogadtak és 
megértenek minket. Ha mégis megtörténne a Felnőttek Altalános Iskolájának bezárása, azt szeretnénk, 
ha kifutó rendszerben szűnne meg az oktatás. így legalább reális esélyünk maradna a nyolc általános 
iskola befejezésére. 

Zakariás Ida tanító: Mi az elképzelés a közalkalmazottakkal? Tudnak számukra állást felajánlani? 
Sokan néhány évvel állnak nyugdíj előtt. Akik nyugdíjasként dolgoznak, számíthatnak arra, hogy 
felmentéssel szűnjön meg a munkaviszonyuk? 

Krajcsik Antal gondnok: Becsülettel dolgoztam ebben az iskolában 15 évet és most két évvel a 
nyugdíjba vonulás lehetősége előtt utcára tesznek? Szeretném, ha a korengedményes nyugdíjba 
vonulás lehetőségét biztosítanák számomra, ha bezár az iskola! 

Bárányi Anikó Anna referens: Az előterjesztésben ezt fogjuk javasolni. 

Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett csoportvezető: Elnézést szeretnék kérni, de nekünk 15 órára egy másik 
értekezletre kell átérnünk. További eredményes munkát kívánok. 

Mészáros Ferenc intézményvezető: Foglaljuk össze az eddigieket határozathozatal előtt: 

- Nézetünk szerint az általános iskolai felnőttoktatás kerületi önkormányzati feladat. 

A Közoktatási Fejlesztési Terv módosítása még nem történt meg, a jelenlegiből pedig nem 
olvasható ki iskolánk megszüntetésére vonatkozó elképzelés. Az általunk ellátott feladat átadása a 
fővárosnak nem indokolt és rontja a kerület lakóinak életperspektíváit 

- A Kozma utcai BV. nem rendelkezik OM. azonosító számmal, ezért nem igényelhet állami 
normatívát. A dupla fejkvóta lekérése tehát kizárt. 



A 14-16 éves tanulóink évtizedek óta jogszerűen tartózkodnak iskolánkban. Ha 
nem így lenne, már jelezték volna a korábbi ellenőrzések. A mostani MÁK vizsgálat közbenső 
jegyzőkönyve sem említ hasonló problémát. 

Iskolánk bezárása esetén kifutó rendszerben lehet megszüntetni az oktatást. 
Ellenkező esetben sérülnek a tanulókjogai, (Közoktatási Törvény 84.§, 88.§). 

Aktív korú dolgozóink védett korú munkavállalók, ezért fontosnak tartjuk az iskola megszűnése 
esetén részükre új állás felajánlását a fenntartó részéről. 

A fentiekre hivatkozással a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános 
Iskolájának alkalmazotti közössége az alábbi határozatokat hozza: 

2011/1. határozat: Az iskola alkalmazotti közössége tizenkét szavazattal, egyhangúan kinyilvánítja, 
hogy nem ért egyet az intézmény jogutód nélküli megszüntetésével. 

2011/2. határozat: Az iskola alkalmazotti közössége tizenkét szavazattal, egyhangúan arra kéri a 
fenntartót, hogy kifutó rendszerben szüntesse meg az intézményt. 

2011/3. határozat: Az iskola alkalmazotti közössége tizenkét szavazattal, egyhangúan arra kéri a 
fenntartót, hogy az aktív korú közalkalmazottaknak ajánljon fel új állást az iskola bezárását 
követően. 

Mészáros Ferenc intézményvezető megköszöni az aktív részvételt és bezárja az ülést. Budapest 20 ll. 

április 7. 

... .. . O~·~ .... ~~-~ .................. .. -:U .. /;:1«0~ ............ . 
jk. vezető jk. hitelesítő 

...... ...... #.~~!:.~ .. !?~~!..~ ..... ... 
közalkalmazotti képviselö 



J elentéti ív a 20 ll. április 7 - én 13, 30 - kor megtartott alkalmazotti 
értekezletről a Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 

Felnőttek Általános Iskolájában 
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JEGYZŐKÖNYV 

a Felnőttek Általános Iskolája Szülői Szervezetének 2011. április4-é n 
megtartott vélemény - nyilvánító értekezletérőt 

Helyszín: 1106. Budapest Keresztúri út 7-9 nappalis osztályterem. 17 óra 

Jelen vannak: A Keresztúri úton működő osztályok szülői közösségeinek 
vezetői, Kerekes Mária SZMK elnök, valamint Mészáros Ferenc igazgató 
összesen kilenc fő. 

Kerekes Ilona Mária köszönti a megjelenteket és felkéri a jegyzőkönyv 
vezetésére Ollári Ilonát, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Krajcsik Antalt. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tanulmányozásra kiadott anyagokban 
változás nem történt, a fenntartó a 96/2011. (Il. 17.) határozatával 
kinyilvánította, hogy jogutód nélkül meg kívánja szüntetni a Felnőttek Általános 
Iskoláját. 

Zsigár Sándor (esti 8. osztály) : Nem derült ki az anyagból, hogy milyen 
határidővel zárják be az iskolát. Kifutó rendszerben lenne a leginkább 
elfogadható. 

Kerekes Ilona Mária (elnök): Úgy hallottam, hogy 2011. augusztus 31. ahatáridő. 

Tóth Magda (esti 7. osztály) : Ezzel nehéz helyzetbe kerülnének azok a tanulók, 
akik idén nem tudnak végezni a Felnőttek Általános Iskolájában. Olvastam én is 
a februári előterjesztésben a szakképző iskolákról, de ezt nem igazán tűnik 
szerencsésnek. 

Szilágyi Jánosné (nappalis 7-8.) : Az én kislányom a Jászberényi úti Általános 
Iskolából érkezett. Sokat fejlődött, amióta ide jár és nem szívesen vinném 
máshová. 

Kerekes Ilona Mária : El kell ismernünk a fenntartó átszervezéshez való jogát, de 
figyelnünk kell rá, hogy eközben gyermekeink ne szenvedjenek hátrányt, 
érdekeik ne sérüljenek. 

Mészáros Ferenc intézményvezető: Május 19- én dönt véglegesen a fenntartó 
megszüntetésünkről, abban az előterjesztésben tudjuk csak meg teljes 
bizonyossággal, hogy hová vihetik tovább gyermekeiket. Jelenleg a 16 év 
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Farsang Mária (nappalis 7-8.) : Nehéz úgy véleményt mondani, hogy nem látjuk 
pontosan a lehetőségeinket. Amikor a Cserkesz utcai iskola bezárt, mindenki 
visszamehetett a körzetes iskolájába. Mi isi ezt tettük, igaz tavaly inkább áthoztuk 
Ricsit a Felnőttekhez. Ha most bezárják ezt az iskolát is, miért nem vihetjük újra 
vissza fiunkat a körzetes iskolába? 

Mészáros Ferenc intézményvezető: Papp Richárd maga mesélte nekem, hogy 
reménytelen volt a helyzete a Harmat utcai iskolában. Ha most visszakerülne, az 
senkinek sem lenne jó. 

Kerekes Ilona Mária (elnök) : Kérem önöket, hogy arra koncentráljunk, amiért 
ide jöttünk, mondjunk véleményt a fenntartó átszervezési elképzelésérőL 

Lakatos László (nappalis 7-8.) : Megmondom a frankót, nem kellene bezárni ezt 
az iskolát. Kisfiunk azelőtt mindig ideges volt, ha a Szent László Altalános 
Iskolába indult, fájt a gyomra és szomorú volt. Most jó a kedve ha elindul a 
Felnőttek Iskolájába és boldog, ha hazaérkezik. Megvan az esély arra is, hogy 
átmenjen a tanév végén. Márpedigjogosítványt csak nyolc általánossal szerezhet. 

Kerekes Ilona Mária (elnök) : Ha nincs több hozzászólás, kérem szavazással 
formáljunk véleményt az önkormányzat iskolabezárási elképzeléséről l 

Határozat: A Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Felnőttek Általános Iskolájának Szülői Szervezete a 2011/1. 
határozatában öt igen, egyhangú szavazással kinyilvánítja, hogy nem 
ért egyet a fenntartó 96/2011. (II. 17.) határozatával, amelyben 
kinyilvánítja a FEÁI. jogutód nélküli megszüntetését. 

Kerekes Ilona Mária megköszöni az aktív részvételt és bezárja az ülést. Budapest 
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Jegyzó'könyv ~. r 

a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Ön ...... ·~~ at Ffftlrd~ Áltlimflt?s 
Iskolájának Diákönkormányzt ti é'rt~kezletérJY. J3. Pr. 

Helyszín: Budapest ll 06. Keresztúri út 7- 9. 
Időpont: 2011. április 6. 15 óra 
Jelen vannak: A Felnőttek Altalános Iskolája Diákönkormányzatának képviselői, 
Tornai Krisztián elnök, valamint Szilágyi Csaba a DÖ. munkáját segítő tanár. 

T álgy. Vélemény kia/akftása az iskola rnegszüntetésével kapcsolatban. 

Szilágyi Csaba tanár: Mint tudjátok, a fenntartó szándékát fejezte ki iskolánk 
jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban. A törvény szerint a DÖ - nek is 
véleményt kell formálnia írásban az elképzeléssel kapcsolatban. Javaslom, hogy 
Herczeg Tünde vezesse a jegyzőkönyvet és Kovács Alexandra hitelesítse. 

Tornai Krisztián DÖ elnök: Mi ott voltunk február 17 - én a Képviselő-testület 
ütésén. Fel is szálaitam az iskola védelmében, de elutasították kérésemet. 

Danyi Beáta 7. osztályos tanuló: Ott voltam én is, mindent megpróbáltunk, de 
hiába. Voltak viszont olyan képviselők is, akik me !lettünk szavaztak. 

Plánták Róbert 8. osztály: Mi lesz azokkal, akik idén nem fejezik be 
tanulmányaikat a Felnőttek Altalános Iskolájában? Jövőre még befejezhetik? 

Tornai Krisztián DÖ elnök: Mi lesz azokkal, akik még be sem iratkoztak, ők hová 
mehetnek ezután. Nekünk még viszonylag szerencsénk volt. Szavazzunk! 

Határozat A Felnőttek Általános Iskolájának Diákönkormányzata öt gen, 
~~ szavazással nyilvánítja ki, hogy nem ért egyet az intézmény 
jogutód nélküli bezárásának ötletével. 
Tornai Krisztián DÖ. elnök megköszöni a megjelenést és bezárja az ülést. 

Budapest 2011. április 6. 
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KÖBÁNY AI IGAZGATÓK KÖZÖSSÉGE 

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, 

Kulturális, Civil Csoport 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető 
részére 

Tisztelt Csoportvezető Asszony! 

Tárgy: vélemény intézmény 
megszűnésével kapcsolatban. 

Az igazgatói munkaközösség a K/22255-2/2011/11, sz. levélben megfogalmazott felkérés alapján áprilisi 
soros ülésén megtárgyalta a Felnőttek Altalános Iskolája megszűnésével kapcsolatos helyzetet. A témával 
kapcsolatban vita után a közösség az alábbi állásfoglalást alakította kí: 

Szerencsésebbnek tartanánk, ha egy-egy nevelési-oktatási intézményt érintő fontos kérdésben nem 
a fenntartó szándéknyilatkozatának (döntésének) meghozatala után, hanem már a koncepció 
kíalakításánállenne lehetőségük a szakmai közösségeknek álláspontjuk kíalakítására. 

Az intézmények életében fontos elem a kíszámíthatóság. Ezt szolgálják a különböző fenntartói 
oktatási koncepciók, intézményhálózati működtetési tervek. A kerületi nevelési-oktatási 
intézményekkel foglalkozó dokumentumokból - Közoktatási Fejlesztési terv 2010-2016; ilL 
Intézkedési terv 2010-2016 - nem olvasható kí a Felnőttek Általános Iskolájának a 
megszüntetésének szándéka. 

Fontosnak tartjuk azon ü"gO kérdések tisztázását, melyekben ellentmondás mutatkozik a 
kölönböző nézőpontok értékelése szerint: 

kínek a feladata elsődlegesen a felnőttoktatás ellátása (aKT 86. §4. bek. c. pontjaszerint 
az általános iskolai felnőttoktatás kerületi feladat); 
jogosan létesítettek-e 16 évnél fiatalabb tanuJók tanutói jogviszonyt a Felnőttek Iskolájában 
(az alapító okírat minden olyan szakfeladatot tartalmaz, mint a többi általános iskoláé; bár az 
intézmény elnevezése nem szerencsés, megtévesztő); fontos továbbá annak tisztázása, hogy a 
Felnőttek Általános Iskolája jogosan vagy jogtalanul kapta a börtönben folytatott oktatásért a 
normatív támogatást. 

Ezekre a kérdésekre egyértelm ü megnyugtató választ véleményünk szerint egy röggetlen 
szakértői állásfoglalás tudna adni. 

Nagyon fontos szempontként tartjuk számon a döntést megelőző hatástanulmányt, mely vizsgálja 
az iskolában lévő gyerekek további sorsát, amennyiben nem kímenő rendszerben történik az iskola 
megszüntetése. 

Célszerűbbnek tartanánk, ha a várható új közoktatási törvény megjelenését megvárná a Felnőttek 
Általános Iskolájával kapcsolatos végleges döntés. 

A kerületi iskolákban lévő, társaiknál több évvel idősebb diákok ellátása olyan szocializációs 
problémákat jelentenek, melyek további kezelését nem látjuk megoldhatónak. /Ez utóbbi 
véleménynél két tagunk különvéleményt fogalmazott meg./ 

A fenti véleményeket a munkaközösség jelenlévő tagjai egyhangú döntéssel fogadták eL 

Budapest, 2011. április 

~ 
munkaközösség-vezetö 

Tiszteletteli 

,d (L~ 
KuhnAndrás 

munkaközösség-vezetö 

~~ 
Menyhárt Sándor 

munkaközösség-vezető 
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Nyilvántartási szám: K/ ... ./2011111. 
TERVEZET 

A K/31203/2/2009111. számú alapító okiratot 
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (l) bekezdése és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése a) pontja alapján, a Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 199/1993. (II. 9.) határozatával alapított Felnőttek 
Általános Iskoláját megszünteti a következők szerint: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Felnőttek Általános Iskolája 

Székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

OM azonosítója: 034972 

2. A megszüntető szerv neve, székhelye: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

3. Megszüntető határozat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája 
megszüntető okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete a ..... ./2011. (VI. 16.) határozatával201 l. augusztus 31-ei hatállyal hagyta jóvá. 

4. A megszüntetés oka: 

A fenntartó a nem kötelező feladatot a továbbiakban nem kívánja ellátni. 

5. Közfeladatok jövőbeni ellátása: 

5. l. A közoktatási feladatok jövőbeni ellátásáért közoktatási együttműködési 

megállapodásban szabályozott módon az Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző 
Iskola és Gimnázium (1089 Budapest, Dugonics utca 17-21.) közoktatási intézmény 
fenntartója, együttműködik Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzattal. 

5. 2. A közoktatási feladatok jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdont és a megszűnő 
intézmény teljes irattárát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat átadja a 
Keresztúry Dezső Általános Iskolának (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.). 

5. 3. A közalkalmazottak további foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 30/A. § (l) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárási rend 
szerint történik. 
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6. Rendelkezés jogok és kötelezettségek tekintetében: 

nm cs 

7. Kötelezettség vállalás rendje: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Felnőttek Általános 
Iskolája megszűnésének időpontja 20 ll. augusztus 31-e. 

8. Jogutódlás rendje: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Felnőttek Általános 
Iskolája jogutód nélkül megszűnik. 

9. Rendelkezés a tartozásokról: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott Felnőttek Általános 
Iskolája részéről: 
• munkavállalókkal szembeni tartozás, 
• költségvetéssei szembeni tartozás, 
• szállítókkal szembeni tartozás, 
• helyi adóval kapcsolatban fennálló tartozás, 
• támogatási programokkal kapcsolatos kötelezettség nem áll fenn, nincs folyamatban. 

Jelen okirat nem selejtezhető, a jogutód intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. június 16. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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Kovács Róbert 
polgármester 
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Nyilvántartási szám: K/ ... ./2011111. 
TERVEZET 

KÖZOKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,1102 Budapest, Szent László tér 29., 
törzsszám: 510008, adószám: 15510000-2-42, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.ll784009-
15510000 képviseletében Kovács Róbert polgármester, 
(továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa,1089 Budapest, Dugonics utca 17-21., 
adószám:18018301-1-42, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.11720001-2019493 
Képviseletében Benes Géza kuratóriumi elnök 

(továbbiakban: Alapítvány) 

l. A közoktatási együttműködés megállapodás előzményei 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen közoktatási együttműködési 
megállapodásban írtak szerint az Alapítvány mint az Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, 
Szakképző Iskola és Gimnázium közoktatási intézmény fenntartója, együttműködik a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal a megállapodásban szabályozott 
módon a közoktatási feladatok ellátásában. 

2. A közoktatási együttműködés megállapodás célja, tárgya: 

2.1. A jelen megállapodás célja, hogy a Felek kölcsönös érdekek alapján meghatározzák a 
közoktatási feladatok teljesítésénekjogi kereteit. 
2.2. A közoktatási együttműködési megállapodás célja továbbá, hogy a támogatási összeg 
felhasználása által segítse a közoktatási intézmény működését, és a közoktatási feladatok 
ellátását. 
2.3. A felek megállapodnak abban, hogy az Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, 
Szakképző Iskola és Gimnázium határozott időre, a 2011/2012-es és 2012/2013-as, 
2013/2014-es tanévekben, a jelen megállapodás keretében, a jogutód nélkül megszüntetett 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolájával 
jogviszonyban álló tanulók ellátásával kapcsolatban az alábbi feladatokat vállalja át az 
Önkormányzattól, melyeket a tanuló számára ingyenesen biztosít a közoktatási törvényben 
kötelezően meghatározottak szerint. 

A nem kötelező tanítási időben felkészítő foglalkozások keretében biztosítja az 
alapfokú iskolai végzettség megszerzéséhez, illetve az alapvizsga letételéhez szükséges 
ismeretek átadását. 

Kötelező tanórai foglalkozások keretében a tanulók részére felzárkóztató, valamint 
szakiskolai továbbtanulást elősegítő foglalkozásokat tart, 

l 
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Tanköteles korú tanulók számára pótvizsga, javítóvizsga és évfolyam ismétlési 
lehetőséget biztosít, 

A tanítás kezdete előtti, óraközi és étkezés alatti felügyeletet biztosítja, 

Biztosítja az iskolai létesítmények (könyvtár, sport- és szabadidő létesítmények) 
eszközeinek használatát az ingyenes szolgáltatás igénybevételéhez. 

A nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások keretében tanulmányi és szakmai 
versenyeket, diáknapokat, énekkart, mindennapos testedzést, házibajnokságot szervez. 

Biztosítja az általános iskolai bizonyítvány megszerzésének lehetőségét 
együttműködési megállapodás keretében. 

2.4. A Felek rögzítik, hogy a közoktatási feladatokat az Intézmény, az alábbiakban 
meghatározott tanulólétszám szerint látja el. 
A felek megállapodnak abban, hogy az Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző 
Iskola és Gimnázium határozott időre, a 2011/2012-es és 2012/2013-as, 2013/2014-es 
tanévekben, a jelen megállapodás keretében, a jogutód nélkül megszüntetett a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolájával jogviszonyban 
álló tanköteles korú tanulók (23 fő) számára és nem tanköteles korú tanulók (4 fő) számára a 
tankötelezettség teljesítését, és az iskolai neveléssel és oktatással összefiiggő feladatokban 
való részvételt biztosítja. 

3. A támogatás összege, forrása: 

3 .l. A közoktatási együttműködési megállapodás forrása 
Felek megállapodnak, hogy a Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa, mint a közoktatási 
intézmény fenntartója jogosult és köteles az állami költségvetésből a felvett tanulók után a 
mindenkori költségvetési törvényben biztosított normatív állami hozzájárulást saját nevében 
igényelni, és a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében 
felhasználni. 

3.2. A támogatás összege 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az állami költségvetésből igénybevett 
normatív állami hozzájáruláson túl, a 2.3. pontban írt feladatok ellátásához, a tanulók 
számára, az oktatás ingyenességének biztosítása céljából, az Önkormányzat illetékességi 
területén lakó, és az Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és 
Gimnázium iskolában tanuló gyerekek után kiegészítő támogatást nyújt, melynek összege 
110000 Ft/fő/év. 

4. A közoktatási együttműködési megállapodás időtartama: 

4.1. A közoktatási együttműködési megállapodást a Felek 2011. szeptember l-tól - 2014. 
augusztus 31 napjáig terjedő, határozott időtartamra kötik. 

4.2. Felek az utólagos elszámolást követően a megállapodásban foglalt célkitűzések változása 
esetén megvizsgálják a szerződés esetleges módosításának lehetőségét. Az Alapítvány és az 
Intézmény tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat jogosult a szerződést, az annak alapjául 

2 



5. melléklet a /2011. (VI. l 6.) képviselő-testületi határozathoz 

szolgáló jogszabályok változása esetén egyoldalúan módosítani a megváltozott jogszabályok 
tartalmának megfelelően. 

5. A megállapodó Felek jogai és kötelezettségei: 

5.1. A megállapodás időtartama alatt az Alapítvány vállalja, 

a) hogy a támogatást a jelen megállapodásban meghatározott célra, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.), előírásainak megfelelően használja fel; 
b) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott Intézmény, jelen megállapodás 
2.3. pontjában meghatározott feladatokat ellátja; 
c) az Intézményben aKt. 114. §-ában meghatározottak szerint ingyenesen, aKt. 115. §
ában meghatározottak szerint téritési díj-fizetési kötelezettség mellett biztosítja a törvényben 
felsorolt szolgáltatásokat a megállapodással érintett gyermekek, tanulók részére; 
d) az Intézményben a támogatással érintett tanulók esetében a tanulói jogviszony 
fenntartását nem köti aKt. 81.§ (l) d) pont szerinti fizetési kötelezettséghez; 
e) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott Intézményben a helyi 
önkormányzatok által fenntartott intézményekre vonatkozó jogszabályi feltételek szerint 
biztosítja a megállapodással érintett gyermekek, tanulók étkeztetését, tankönyvekkel és 
tanulmányokat segítő eszközökkel történő ellátását; 
f) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben 
foglalkoztatott pedagógusok kötelező óraszámára, túlmunka díjazására, pótszabadságára aKt. 
122. §-ában foglaltakat alkalmazza; 
g) kötelezettséget vállal arra is, hogy aKt. 38. § (l) bekezdésében szabályozott feladat 
ellátásához szükséges feltételekkel is rendelkezik az Intézmény; 
h) meghatározott időközönként évente két alkalommal (szeptember 20-ig a szeptember 
15-ei tényadatok, valamint, február 15-éig a február l-jei tényadatoknak megfelelően) 

bejelenti a támogatással érintett tanulóinak aktuális létszámát, 
i) kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a fenti létszámjelentési 
időpontok között a támogatással érintett gyermekek, tanulók létszámában változás történik, 
erről az Önkormányzatot haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül értesíti; 
j) a mindenkor hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelőerr köteles a 
kiegészítő támogatást az Intézmény támogatására fordítani, és tudomásul veszi, hogy a 
támogatás nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére nem fordítható; 
k) kijelenti, hogy a bejelentetteken kívül további bankszámlája nincs; ezzel 
összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy új bankszámlája nyitását 5 napon belül 
bejelenti az Önkormányzatnak, egyúttal csatolja az új bankszámlára vonatkozó beszedési 
megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások 
érvényesítésének sorrendjéről; 
l) kijelenti, hogy a szerződésben megjelölt bankszámla felett, mint tulajdonos 
rendelkezik, és kötelezettséget vállal, hogy az általa megjelölt bankszámla tulajdonosi jogát 
nem változtatja meg jelen szerződés hatálya alatt; 
m) tudomásul veszi, hogy az Önkormányzattól részére a jelen megállapodás alapján 
átutalt összegért objektív felelősséggel tartozik függetlenül attól, hogy az összeget 
haladéktalanul továbbutalta az általa fenntartott, jelen megállapodásban megjelölt közoktatási 
intézménynek; 

5.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy 
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5. melléklet a /20 ll. (VI.16.) képviselő-testületi határozathoz 

a) jelen megállapodás 2.3. pontjában meghatározott feladatok ellátásához e megállapodás 
alapján kiegészítő anyagi támogatást nyújt 2011. szeptemberl-jétől napjától kezdődően; 
b) a támogatás összegének átutalása az oktatási intézmény által szolgáltatott adatok 
alapján évente két részletben- minden év novemberében, négy hónapra (szeptember l-jétől
december 31-éig) és minden év márciusában a nyolc hónapra eső Ganuár l napjától
augusztus 31-ig) mértékben- történik az Alapítvány adatai között rögzített számlájára. 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség: 

6.1. Az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat által megbízott személy, vagy szervezet 
jogosult a kiegészítő támogatás felhasználását, illetve az igénylésben és az elszámolásban 
szereplő létszámadatok megalapozottságát, a megállapodásban vállalt feladatok ellátását 
ellenőrizni. Az Alapítvány köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni, illetőleg a 
felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat az Önkormányzat vagy 
egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni, nyilvántartani és a 
megállapodás lejártától számított 5 évig megfelelően megőrizni. Az Alapítvány pedig köteles 
minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

6.2. Az Alapítvány a támogatás felhasználásáról félévenként, legkésőbb a tárgyévet követő év 
január 31 -éig az Önkormányzat által meghatározott formában elkészített pénzügyi és szakmai 
beszámoló, valamint a támogatásban részesülő tanulék azonosító számainak megküldésével 
az Önkormányzatnak elszámol. 

6.3. Az Alapítvány az Önkormányzat részére a szakmai beszámolót és a pénzügyi 
elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának 
részletes ellenőrzésére. 
6.4. Az együttműködési kötelezettség meg nem tartásából, a nem megfelelő 
adatszolgáltatásból, illetve a jelen szerződésben meghatározott egyéb kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkat a mulasztó, vagy egyéb vétkes magatartást tanúsító fél maga 
viseli, illetve az általa a másik félnek okozott kárért helytállni tartozik. 

6.5. A megállapodást bármelyik fél írásban tett egyoldalú nyilatkozatával, indokolás nélkül, a 
tanév végére, legalább három hónapos felmondási idő biztosításával [elmondhatja. Súlyos 
szerződésszegés esetén a megállapodás azonnali hatállyal is felmondható. 

6.6. Amennyiben az Alapítványnak a pénzügyi elszámolás során visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik, úgy azt az Önkormányzat erről szóló értesítése kézhezvételét követő 5 napon belül 
köteles visszafizetni az Önkormányzat által meghatározott számlára. A visszafizetés 
elmaradása esetén a 9.3. pontban foglaltakat kell alkalmazni. 

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített időtartam alatt 
kölcsönösen együttműködnek. 

8. A jelen megállapodás a fenntartóijogok gyakorlását nem érinti. 

9. Az Önkormányzat elállási, felmondási joga, a támogatás visszafJZetése: 

9.1. Az Önkormányzat a közoktatási együttműködési megállapodástól való elállásra vagy 
azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha 
a) az Alapítvány jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, 
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b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az Alapítvány valótlan, hamis adatot 
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett a támogatási igény benyújtásakor, illetve a 
közoktatási együttműködési megállapodás hatályának időtartama alatt, vagy 
c) az Alapítvány neki felróható okból megszegi a jelen megállapodás ból, illetőleg az 
ezzel kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit; 
d) olyan körülmény merül fel, vagy jut az Önkormányzat tudomására, amely alapján az 
Ámr. 114. §(l) bekezdése alapján nem köthető támogatási szerződés, vagy 
e) az Alapítvány a jelen megállapodásban meghatározott, vagy a megállapodás 
megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, 
vagy 
t) tudomására jut, hogy az Alapítvány a támogatási igény benyújtásának és a jelen 
megállapodás megkötésének időpontja közötti időszakban nem felelt meg Áht. 15. §-ában 
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
g) az Alapítvány a jelen szerződésben meghatározott beszámoló, elszámolás 
benyújtásának határidejét elmulasztotta, és mulasztását az Önkormányzat felhívása után sem 
pótolta, vagy a beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt az 
Önkormányzat nem fogadta el. 

9.2. Ha az Alapítvány olyan nyilatkozatot tesz, vagy az Önkormányzat olyan körülményről 
szerez tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást 
megalapozza, az Önkormányzat felfüggeszti a támogatás folyósítását, és erről a Fenntartót 
írásban tájékoztatja. 

9.3. Ha az Önkormányzat a jelen megállapodástól eláll, az Alapítvány az addig folyósított 
támogatás összegét - a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamatnak megfelelő kamattal 
növelt mértékben - köteles az Önkormányzat által meghatározott számlára és határidőn belül 
visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás első részlete folyósításának 
napja. Ha az Önkormányzat a jelen megállapodást felmondja, az Alapítvány az addig 
folyósított támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét - a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott kamatnak megfelelő kamattal növelt mértékben - köteles az 
Önkormányzat által meghatározott számlára és határidőn belül visszafizetni. A kamatszámítás 
kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja. Ha az Alapítvány 
visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a 
Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamatot fizetni. Az Alapítvány tudomásul veszi, 
hogy a visszafizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, a kötelezettség összege külön 
engedély, vagy nyilatkozat nélkül a Alapítvány számlája terhére beszedési megbízással 
érvényesíthető. 

ll. Egyéb rendelkezések 

11.1. Az Alapítvány a jelen szerződés aláírásával 
a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 
b) nyilatkozik arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási 
eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, vagy 
adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; 
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c) tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén az 
esedékes támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül; 
d) tudomásul veszi, hogy a c) pontban meghatározott visszatartás a jelen 
megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését nem érinti; 
e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik; 
f) tudomásul veszi, hogy a támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, 
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 
nyilvánosságra hozhatók; 
g) nyilatkozik arról, hogy megfelel az Áht. 15. §-ában a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek; 
h) nyilatkozik arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási jog nem illeti meg, 
és az adóterhet másra nem hárítja át, 

11.2. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni. 

11.3. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
vonatkozásában a magyar jog szabályai - elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és az állarnháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Árnr.) - az irányadóak. A szerződő 
felek a felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. 

A Szerződő Felek a jelen 7 számozott oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, 
majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A megállapodás 6 db 
eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 2 db az 
Alapítványnál, 4 db pedig az Önkormányzatnál marad. 

Jelen közoktatási együttműködési megállapodás 2011. 09. Ol-jén lép hatályba. 

Budapest, 2011. 

Polgármester Kuratóriurn elnöke 

Ellenjegyezte: Dr. Szabó Krisztiánjegyző megbízásából: 

(név) 

Szakmai és jogi szignáló 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 
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6. melléklet a 

Budapesti Fegyház és Börtön 
P a r a n c s n o k a 1108 

Budapest X. ker. Kozma u. 13. 

34/ ..................................... /2011. 

Kovács Róbert Úr 
részére 

polgármester 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Budapest 1475, Pf.: 35. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

/20 ll. (VI. l 6.) képviselő-testületi határozathoz 

Nyilvántartási szám: Kl .. . ./2011/II. 

Hiv.sz.: K/3195-8/2011/11. 
Tárgy: oktatás 

Az általános iskolai és a gimnáziumi képzéssel kapcsolatban írt megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatom. 

A Budapesti Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatartottak oktatása a büntetés-végrehajtás egyik kiemeit 
feladata. A börtönoktatás nélkülözhetetlen eleme a szabadulásra történő felkészítésnek és a reintegrációnak, 
jelentős hozzáadott értéket képvisel a szocializációs folyamaiban. Az elmúlt időszakban a Kőbányai 
Önkormányzat intézményeivel kiváló együttműködés keretében tettünk eleget a fentiekben megfogalmazott 
elvek érvényesülésének. 

Intézetünk önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az ország gazdasági állapotához hasonlóan a 
Budapesti Fegyház és Börtön költségvetése is igen nehéz helyzetben van. A számunkra biztosított pénzügyi 
előirányzatok csak igen szűkösen biztosítják az intézet üzemeltetését. A jövőben oktatási tevékenység 
előirányzatból történő finanszírozására az intézet kötelezettséget vállalni nem tud. 

A gazdasági nehézségek ismeretében az 5 évre szóló közoktatási megállapodás megkötését nem tudom 
támogatni, mert a költségvetési tervezések során a sarokszámok látható csökkenése, az egyre szűkülő dologi 
előirányzatok bizonytalanságot eredményezhetnek a hosszabb távú szerződések megkötésében. Az öt éves 
időtartamú megállapodás megkötését pénzügyi szempontból kockázatosnak ítélem meg. 

Tisztelt Polgármester Úr, a fent felsorolt indokokalapján a 2011-2012-es tanévre (valamint a következő 5 
esztendőre) megkeresésben közölt feltételekkel a Budapesti Fegyház és Börtön nem tudja vállalni a 
börtönoktatással kapcsolatos szerződések megkötését. 

Budapest, 2011. június 

___ -··----··- __________ Tisztelettel: 
-rrm~F~IYÜY;kRUS'X~ KERÜLET i 

KŐHÁNVJ\1 ÖNKOI.tMÁNYZAT ! 
Polgoírmcsl\!ri ivat;da ~ 

! lktat6szárlb. .3.A.~:f .... ltQ.J~~~.JJ.t l ~ 
-~:~-v". 2011 JúN O B. .l$t.'f~r l 
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Feladat Határidő 

Keresztury Dezső Altalános Iskola l 20 ll. június 30. 
(1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 
alapító okiratának módosítása 

Az Esély Kövessi Erzsébet Általános l 20 ll. június 30. 
Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium 
közoktatási intézmény fenntartója, és a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat között létrejövő 
közoktatási együttműködési 
megállapodás aláírásra történő 
elkészítése 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai I~Qll. augusztus:!. 
Önkormányzat Felnőttek Általános 
Iskolájában foglalkoztatottakkal 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
lebonyolítása 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Felnőttek Általános 
Iskolájának intézményvezetővel 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
megtétele 

20l·l~,;~ligusztus l. 
~:v'~ 

.,lv 
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Ütemterv 

V égrehajtásért felelős szervezeti 
egység 
Budapest Főváros X: kerület Kőbányai 
Önkormányzat?]; .folgárniésteri Hivatal 
Humán Iroda,WjOktatási, Kulturális, 
Civil csoport l, 

Nyilvántartási szám: K/ ... ./2011/II. 

V égrehajtás ellenőrzéséért felelős 
szervezeti egység 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 

Budapest Fővárol~. ~~ftilet Kőbányai Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Pol,gáhnesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

,J Humán Iroda "' Humán Iroda 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Felnőttek Általános Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Iskolája intézményvezetője Mészáros Humán Iroda 
Ferenc 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda, Oktatási, Kulturális, Humán Iroda 
Civil Csoport 



Éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi l 20 ll. augusztus 31. 
eszközök, valamint a fenntartó által 
biztosított pénzeszközök és készletek 
leltározása 

Tanügyi kérdések tisztázása, teljes l 2011. augusztus 31. 
irattár átadása a Keresztury Dezső 

Általános Iskola (1106 Budapest, 
Keresztúri út 7-9.} részére 

Költségvetési beszámoló elkészítése 20 ll. augusztus 31. 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

• Felnőttek Általános Iskolája 
intézményvezetője Mészáros 
Ferenc, 

• Gazdasági és Pénzügyi Iroda, 
• Polgármesteri Hivatal Humán 
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• Felnőttek Általános Iskolája Humán Iroda 
intézményvezetője Mészáros 
Ferenc, valamint Keresztury 
Dezső Általános Iskola 
igazgatója Kovács Ferenc 

• Polgármesteri Hivatal Humán 
Iroda, Oktatási, Kulturális, Civil 
Csoport 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

• Gazdasági és Pénzügyi Iroda, 
• Humán Iroda. 
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