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Tárgy: Javaslat a Kápolna Téri Általános Iskola 
megszüntetésének lehetséges módjaira és a 
további feladatok kijelölésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete február 15-ei ülésén 
foglalkozott a Kápolna Téri Általános Iskola további működtetésének kérdésével és 
202/2010.(11.15.) számú határozatával kinyilvánította annak szükségességét, hogy a 
megszüntetés lehetséges alternatívái kidolgozásra kerüljenek. Egyben felkérte a 
polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos felméréseket és a szükséges 
egyeztetéseket végeztesse el. 

A képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban az alábbi eseményekre került sor: 
• alkalmazotti közösségnek tartott tájékoztató értekezlet 2010. február 16-án, 
• a Kápolna Téri Általános Iskola szülői részére értekezlet tartására került sor 2010. 

február 24-én, ahol részükről felmerült az igény, hogy egy közeli iskolát helyezzenek 
el ebben az iskolaépületben, és az iskolával jelenleg tanulói jogviszonnyal rendelkező 
gyerekek ott fejezhessék be tanulmányaikat, 

• a kerületi iskolákban felmérés készült arról, hogy hol, melyik osztályba hány főt 
tudnak fogadni a megszűnő intézményből, ha erre szükség lesz, 

• egyeztető megbeszélés a Janikovszky Éva Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola igazgatójával. 

1./ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

Kőbánya történetében több mint másfél évszázada jelen van az intézmény. Patinás épülete egy 
még patinásabb kápolna árnyékában található. Létrejöttét a településen élők akarták, és 
tevékenyen részt vettek abban, hogy 1856-ban megalakuljon a terület első iskolája, akkor még 
nem ebben az épületben. Alig több mint 10 év telt el az iskola történetéből, amikor az akkori 
városi tanács a gyermeklétszám rohamos emelkedése miatt megvásárolta azt a területet, ahol a 
mai épületegyüttes elődje felépülhetett. 
Az iskolát több évtizedes működése alatt többször „átszervezték", bár nem a mai értelemben. 
Volt fiú, leány, vagy vegyesen működő elemi, de működött itt háztartási- és leány
iparostanonc, gyógypedagógiai iskola, gimnázium, műszeripari szakközépiskola és 
házvezetőnő-képző szakiskola is. 
Jelenleg általános iskola, egy részében pedig a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató működik. 



Az épületet iskolának tervezték és a funkciónak megfelelően építették. A három évszázadon 
átnyúló történetében számos gondos, szorgos kéz tett hozzá az iskola szebbítéséhez, 
figyelembe véve azon több ezer gyermek érdekeit, akik a falai között végezték 
tanulmányaikat. 
Az iskola tehát e kerület történetének része, a történelem egy darabja, amit meg kell onzm az 
utódok számára. 

Áthidaló megoldást kell találni egy előre nem látható átmeneti időre azért is, mert a 
demográfiai előrejelzések hosszabb távra emelkedést mutatnak. 

2. / A NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA (kivonat a Prodemo BT: Társadalmi demográfiai elemzés és 
előrejelzés, Bp. 2007. elemzésből) 

„Kőbánya népességének előrebecslése során három különböző hipotézis-rendszerrel 
dolgoztunk, amelyek részben a saját tendenciákon, részben a főváros egészében 
megfigyelhető tendenciákon alapulnak. 

Ezek alapján a népességváltozás három lehetséges változatát készítettük el: feltételezésünk 
szerint az alapváltozat megvalósulása a legvalószínűbb, az alacsony és a magas változat 
inkább a népesség lehetséges változásának határait jelöli ki. 

Kőbányán a népesség mindhárom előreszámítási változat szerint növekedni fog a 2021-
ig terjedő időszakban. A 2021. évi létszámot a számítások szerint 78 és 95 ezer fő között 
becsülhetjük, 86 ezer fős középértékkel. 

Az alapváltozat szerint tehát 10 ezer fővel élnek majd többen Kőbányán 2021-ben, mint 
jelenleg. 2006-hoz képest a lakosság növekedése elérheti a 11 százalékot. 

A népességnövekedés döntő forrása a bevándorlás, a vándorlási egyenleg kumulált nagysága 
2006 és 2021 között 11 ezer fő, tehát majdnem annyian vándorolnak be, mint amennyivel a 
népesség száma emelkedik. Ez rámutat arra, hogy a bevándorlás feltételeinek megteremtése 
nélkül a népesség gyarapodásának nincs lényeges forrása. 

Részben a magas vándorlási egyenlegnek is köszönhető, hogy kismértékű lesz a természetes 
fogyás, vagyis a születések száma valamivel alulmúlja a halálozásokét. Ez azonban az időszak 
végéhez közeledve egyre erősebbé válik, érvényre jutnak majd az alacsony gyermekvállalási 
tendenciák." 
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Kőbánya lakónépességének alakulása 2021-ig korosztályi 
bontásban 
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Gyermekek, tanulók kimutatása korosztályonként 2021-ig 

népesség (fő) 

8000 

naptári év elején 

A felmérés és előrejelzés elkészítésének időpontjában nem lehetett előre látni és számolni a 
gazdasági válság negatív hatásaival. Az előrejelzésről ezekkel együtt elmondható, hogy 
megalapozott volt, hiszen az óvodáskorúak esetében már tény a létszám növekedése. 
A 2010. májusi óvodai beiratkozáskor férőhely hiány miatt jelentős problémákra számítunk 
néhány intézmény vonatkozásában. 
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3./ LAKÓPARKOK, LAKÁSOK SZÁMA 

név 
lakások 
száma ütemezés 

tervezett átadás 
időpontja 

eladott 
lakások 
száma 

értékesítésre 
váró lakások 

száma 
Ámyasliget 96 folyamatos átadás 2010. vége 70 26 
Harmatház 59 Nincs adat 48 11 
Kápolnakert 110 2009.05 .hó 71 39 
Lászlóliget 110 2008.11.hó 110 0 
Liget szépe 78 Nincs adat 58 20 
Martinovics ház 24 2009. II. negyedév 3 21 
Óhegy lakókert 38 2010.1. negyedév 38 0 
Óhegy park 19 2010. II. negyedév 19 0 
Pöttyös terasz 183 2010. II. negyedév 120 63 
Rózsaliget 880 5 ütem folyamatos 880 0 
Somfaliget 103 III. és IV. ütem 2009.05.30 52 51 
Tara lakópark 585 III. ütem folyamatos 440 145 
Tulipánpark 180 3 ütem 2009. vége 160 20 
Összesen: 2465 2.069 396 

Forrás:http:// www.tulipanpark.hu/kerulet leíras.php. wwww.taraliget.hu 

A vállalkozó tájékoztatása szerint a 2009. év utolsó negyedévében értékesített lakásokba még 
csak most kezdenek beköltözni a lakók. Segítségével e-mailen küldött kérdőíveket küldtünk 
szét. Arról gyűjtünk információt, hogy a beköltözők közül hányan vennék igénybe a kerületi 
bölcsődei, óvodai és iskolai intézményhálózat szolgáltatásait. Jelenleg néhány visszajelzés 
érkezett. 
Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 2010. február 5-ei tájékoztatása alapján 458 
lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt 2009. január és 2010. február 5-e között. 

4./ KERÜLETI ISKOLÁK TANULÓLÉTSZÁM ADATAI 

A kőbányai általános iskolai osztályok száma intézményenként 

Intézmény Összesen 
ebből: ebből: 

Intézmény Összesen 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 fő 

alatí 
11-20 
fős 21-25 26-30 31-35 

Bem József Általános Iskola 11 1 1 1 2 2 1 1 2 0 6 2 1 2 

Fekete István Általános Iskola 22 3 3 3 3 2 2 3 3 1 7 8 6 0 

Harmat Általános Iskola 23 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 7 9 0 

Janikovszky Éva Ál (Bánya u.. 32.) 16 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 7 7 0 

tagintézmény Üllői út 118. Ál. 11 1 2 2 2 1 1 1 1 1 7 2 1 0 

Kada Mihály Általános Iskola 16 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 5 9 0 

Kápolna Téri Általános Iskola 8 0 1 1 1 1 1 1 2 1 5 2 0 0 

Keresztury Dezső Általános Iskola 14 2 2 2 2 1 1 2 2 0 5 3 5 1 

Kertvárosi Ál (Jászberényi út 89.) 10 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 3 6 0 

Széchenyi István Általános Iskola 21 2 2 2 2 3 2 4 4 0 8 9 4 0 

Szent László Általános Iskola 26 3 3 3 3 3 3 3 5 0 3 11 12 0 

Szervátiusz Jenő Általános Iskola 16 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 8 7 0 

Összesen: 194 22 26 25 25 22 21 25 28 7 50 67 67 3 
Forrás: októberi statisztika 2009. 
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2010/201 l-re beiskolázandók adatai 

Intézmény Férőhelyek 
száma 

Tanuló, 
gyerek 
létszám 

2010/2011-
ben l.o. lesz 

népessség nyt. 
alapján 

Óvodában 
visszamaradt 
2008/2009-

ben 

2010/201 l-ben 
1. o.lesz 
összesen 

Bem József Ál (Hungária krt. 5-7.) 310 243 37 12 49 

Fekete István Ál (Harmat 196-198.) 672 444 45 10 55 

Harmat Ál (Harmat 88.) 581 488 72 20 92 

Janikovszky Éva Ál (Bánya u. 32.) 448 388 38 11 49 

tagintézmény Üllői u.l 18. Általános Iskola 448 205 38 12 50 

Kada Mihály Ál (Kada u. 27-29) 448 394 28 12 40 

Kápolna Téri Ál (Kápolna tér 4.) 448 132 63 11 74 

Keresztury Dezső Ál (Keresztúri út 7-9.) 672 330 59 8 67 

Kertvárosi Ál (Jászberényi út 89.) 310 254 11 3 14 

Széchenyi István Ál (Újhegy stny. 1-3.) 672 449 110 27 137 

Szent László Ál (Szent László tér 1.) 672 643 71 14 85 

Szervátiusz Jenő Ál (Kőbányai út 38.) 448 397 16 5 21 

általános iskola összesen: 6.129 4.367 588 146 734 

Forrás: Népesség-nyilvántartó 

A Népesség nyilvántartó adatait csupán tájékoztató jellegűnek tekinthetjük, gyakran lényeges 
különbségeket mutatnak a valósághoz képest. 
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4./ A KÁPOLNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUTATÓ SZÁMAI: 

A tanulói létszám az elmúlt években oly mértékben lecsökkent, amely mellett az eredményes 
szakmai munkavégzés veszélybe került, és az intézmény fenntartása is gazdaságtalanná vált. 

A Kápolna Téri Általános Iskola létszámadatai négy évre visszamenőleg 

év férőhely 
kihasználtsági 
mutató ( %) 

Össz-
létsz. 

évfolyamok 
év férőhely 

kihasználtsági 
mutató ( %) 

Össz-
létsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 

2006 488 50,8 248 21 26 24 27 ' 43 41 33 33 
2007 448 50,2 245 21 22 26 28 ~:i23T-" t: 49 40 32 
2008 448 43,7 196 16 17 20 25 17 - 25 ;•■ 43 

32 

2009 448 29 132 0 16 9 12 20 ■ -t 

m - íz : 39 
Forrás: októberi statisztika 

Pedagógusok száma négy évre visszamenőleg 

év pedagógus létszám 
2006. 31 
2007. 28 
2008. 23 
2009. 19 

Forrás: októberi statisztika 

A fenti adatokból látható, hogy a tanulói átlaglétszám: 16,5 fő; az egy pedagógusra jutó 
gyermekek száma pedig : ~ 7 fő. 

Az elmúlt időszakban az átlagos osztálylétszám a kerületben 21,24- ről 23,12 fő/csoportra 
emelkedett. A csoport-finanszírozással összefüggésben a beiskolázásnál csak megfelelő 
létszám esetén engedélyezhető osztály indítása. A 2009/2010. tanévben a Kápolna Téri 
Általános Iskola már nem tudott első osztályt indítani. 

A kimenő két nyolcadik osztály és a nem induló első osztály figyelembe vételével az 
ellátandó óraszám oly mértékben csökken, hogy ez kb. négy és fél pedagógus álláshely 
megszűnést eredményez a következő tanévtől. 

A Kápolna Téri Általános Iskola tanulóinak körzetenkénti megoszlása a 2009/2010. 
tanévben 

születési év 
6 
u 

CQ 1 1 
N 
> 
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i 
t - i 

cd 

ed 

cd 

& 

o I 
N 
Xfi 

•"cö t 
N 

o 
N 

J 

N 
e/3 

<U 
iá 
-a 
s 1993. 1 1 

1994. 2 3 2 
1995. 3 3 11 5 1 3 2 l 2 
1996. 1 2 2 8 2 4 2 
1997. 2 7 2 1 1 1 3 
1998. 1 1 1 2 8 2 1 1 1 1 
1999. 1 1 4 1 2 3 
2000. 1 1 4 1 2 1 
2001. 1 7 1 1 1 2 1 1 
2002. 1 1 

Összesen: 2 1 3 9 14 52 1 1 12 2 11 7 11 10 
Forrás: Oktatási és Közművelődési Főosztály 
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A Kápolna Téri Általános Iskola tanulóinak egy része a környező iskolák beiskolázási 
körzetébe tartozik. A tanulók visszahelyezése esetén a csoportszám túllépéseket nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, sőt a pedagógiai programok eltérését is számításba kell venni. 
A szabad iskolaválasztási jogra tekintettel valószínűsíthető, hogy az intézménybejáró tanulók 
feltehetően a környező hét iskola valamelyikében kívánják folytatni tanulmányaikat. 

A Kápolna Téri Általános Iskola tanulóinak elhelyezésére, rendelkezésre álló férőhelyeket az 
alábbi táblázat mutatja be: 

2010. 
március 3-ai 
állapot szerint 

2. évf. 
(max. 27 fő) 

3. évf. 
(max. 27 fő) 

4. évf. 
(max. 29 fő) 

5. évf. 
(max. 27 fő) 

6. évf. 
(max. 27 fő) 

7. évf. 
(max. 27 fő) 

Kápolna Téri 
Általános 
Iskola 

18 fő 
(5 fő kettőnek 

számít) 

11 fő 
(4 fő kettőnek 

számít) 

13 fő 
(5 fő kettőnek 

számít) 

20 fő 
(4 fő kettőnek 

számít) 

14 fő 
(2 fő kettőnek, 1 

fő háromnak 
számít) 

27 fő 
(1 fő kettőnek 

számít) 

Fekete I. 
Általános 
Iskola 

2a/27(31) 
2bl2\(23)-4% 

3a/24(26) 
3b/26(28) 

4a/25 (26)- 3 fő 
4b/25 (29) 

53/25(27) 6a/27(29) 7a /25-3 fő 
7b/23(24)-3fő 

Harmat 
Általános 
Iskola 

2a/23(z)-4fő 
2b/n(22)-4fő 

3a/26(27) 
3b/28 

4a/26(z)- 3 fő 
4bl22(27)- 2 fő 

5a/22(24)- 3 fő 
5bl21(30) 

6a/27(28) 
6b/27(29) 

7a/22(23)-4fő 
7b/20(23)- 4 fő 

Janikovszky 
É. Általános 
Iskola 
(Bánya 35.) 

2a/29 két tan. ny. 
2b/24(26)- 1 fő 

3a/27 két tan. ny. 
3b/25 (28) 

4a/28 két tan. ny. 
4b/24(27) -2 fő 

5a/23 két tan. ny. 
5b/26C5/; 

6a/23 két tan. ny. 
6b/24(26) - 1 fő 

7a/24 két tan. ny. 
7bl2(24)- 3 fő 

Kada M. 
Általános 
Iskola 

2a/23 (26)- 1 fő 
2b/25(27)-

3a/29 
3b/26(29) 

4a/26(28)-1 fő 
4bl21(29) 

5&I26(28) 
5fb27(29) 

6a/25 (26)- 1 fő 
6b/2l(27) 

73/20(25)- 4 fő 
7b/22(28) 

Szent László 
Általános 
Iskola 

2a/26- 1 fő 
2t/26- 1 fő 
2z/29 

3a/24- 3 fő 
3t/24- 3 fő 
3z /25 -2 fő 

4a/29 
4t /25- 3 fő 
4z/28- 1 fő 

5a/29 
5 t /23-4fő 
5z/27 

6a/26- 1 fő 
6t/27 
6z/22 - 5 fő 

7a/21- 6 fő 
7t/17- 10 fő 
7z/22- 5 fő 

Széchenyi I. 
Általános 
Iskola 

2a/20(22)- 5 fő 
2b/22(33) 

3a/23 (26)- 1 fő 
3b/23(25)-2fő 

4a/28(J5) 
4a/29(32) 

5a/20(22) - 5 fő 
5b/2l(24)-3fő 

6a/26(29) 
6b/29(32) 

7a/26(25) 
7b /18 -9 fő 
7c/l9(20)- 7 fő 

Szervátiusz 
J. Általános 
Iskola 

2 a / 1 9 - 8 f ő 
2b/26- 1 fő 

3a/27 
3b/25- 2 fő 

4 a / 2 6 - 3 f ő 
4b /26 -3 fő 

5a /21 -6 fő 
5b /25 -2 fő 

6a /25 -2 fő 
6b/26- 1 fő 

73/24- 3 fő 
7b /23 -4 fő 

30 férőhely 13 férőhely 21 férőhely 23 férőhely 13 férőhely 67 férőhely 
Jelmagyarázat: „z"- emelt szintű zenei; „t"- emelt szintű testnevelés; 

(22)- képzett létszám sz SNI és BTM szskértői vélemények slspján 
1-4 évfolyam: min. létszám 21 fő, msx. létszám 26 fő; a max. létszám fenntsrtói engedéllyel 20%-al túlléphető. 
5-6 évfolysm: min. létszám 23 fő, msx. létszám 30 fő; 3 msx. létszám fenntartói engedéllyel 20%-al túlléphető. 

A TÁMOP-3.1.4 pályázati projekt 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános Iskola a 
TÁMOP-3.1.4 -08/1-2009-0007 „A kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a 
Budapest főváros X. kerület Kőbánya nevelési, oktatási intézményeiben" pályázati projekt öt 
feladatellátási helyének egyike. Az iskolamegszüntetés érinti a pályázatban vállat feladatok 
teljesíthetőségét. A projektgazda - maga a fenntartó önkormányzat - a másik négy 
feladatellátási helyen változatlanul meg kívánja valósítani a szerződésben vállalt feladatokat. 

A pályázati projekt célja: 
• a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a résztvevő öt feladatellátási helyen, 

(Szent László Gimnázium, Kápolna Téri Általános Iskola, Széchenyi Általános Iskola, Gépmadár Óvoda, 
Csupa Csoda Óvoda) 

• szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása, 
• a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása, 
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• a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és 
megerősítése az egész életen át tartó tanulás megalapozása érdekében. 

A projekt megvalósítása során vállat feladatok: 
• kompetencia alapú programcsomagok és taneszközök bevezetése, 
• tantárgytömbösített oktatás bevezetése a szakrendszerű óraszám 5-10-15 %-ban, 

három év alatt, 
• műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása (választott műveltségterületen), 
• korszerű pedagógiai módszertan alkalmazása: három hetet meghaladó projekt 

megszervezése, moduláris oktatási program megszervezése, 
• „Jó gyakorlatok" átvétele, 
• pedagógiai/nevelési programok módosítása, saját innováció kidolgozása, 
• pedagógusok továbbképzése. 

Az elnyert támogatás összege: 
Elnyert 77 330 229.- Ft pályázati támogatás Kápolnára eső részösszegen 628 040 .-Ft. 
(Visszafizetés esetén a támogatáskezelő által kifizetett előleg Kápolnára eső részarányos része 
terheli a fenntartót.) 

A Kápolna feladatellátási hely megszüntetésének lehetséges alternatíváiból következő 
kötelezettségek a projektgazda fenntartó számára: 

Alternatívák Eredmények 
fenntartása* 

Visszafizetési 
kötelezettség 

A projektgazda fenntartó teendője 

1. Az intézmény 
megszüntetése 
jogutóddal oly 
módon, hogy a 
jogutód 
telephelyeként 
működne tovább. 

A) 1. Az intézmény 
megszüntetése 
jogutóddal oly 
módon, hogy a 
jogutód 
telephelyeként 
működne tovább. 

A jogutód intézmény 
átvállalja a projekt 
megvalósítása során 
elért eredmények 
fenntartását. 

nincs A fenntartó képviselője nyilatkozik arról, 
hogy a jogutód intézményben kívánja 
biztosítani a projekteredmények 
fenntartását. 
Szerződésmódosítás. 

1. Az intézmény 
megszüntetése 
jogutóddal oly 
módon, hogy a 
jogutód 
telephelyeként 
működne tovább. B) 

1. Az intézmény 
megszüntetése 
jogutóddal oly 
módon, hogy a 
jogutód 
telephelyeként 
működne tovább. 

Sem a jogutód, sem más 
intézmény nem vállalja a 
projekt megvalósítása 
során elért eredmények 
fenntartását. 

van** A fenntartó képviselője nyilatkozik arról, 
hogy egyik intézményében sem 
biztosítható az eredmények 
fenntarthatósága, de a másik négy 
feladatellátási helyen ez továbbra is 
zavartalan. 
Szerződésmódosítás. 
A Kápolna feladatellátási helyre eső előleg 
és a menedzsment költség visszafizetése 
terheli a fenntartót. 

2. Az intézmény 
megszüntetése 
jogutóddal 

1./A) 2. Az intézmény 
megszüntetése 
jogutóddal 

1./B) 

3. Az intézmény 
jogutód nélküli 
megszüntetése 

l./B) 

* Eredmények fenntartása= a projekt megvalósítására egy tanév állt rendelkezésre. 
Eredmények fenntartásán a pályázatban vállat feladatok eredményét (programcsomag bevezetés, 
tantárgytömbösítés, moduláris oktatás, három hetet meghaladó projekt, témahét ,jó gyakorlat", PP módosítás, 25 
% IKT óra) és a bevezetésre került új tanulásszervezési eljárásokat értjük. 

A Kápolna Téri Általános Iskola elért eredményeinek fenntartását átvállalhatná a jogutód, vagy a fenntartó 
más intézménye is, de ez aránytalanul nagy terhet jelentene arra a tantestületre és tanulóközösségre nézve, mivel 
nem a helyi sajátosság alapján megtervezett pályázati projekt eredményeit kellene öt éven át megtartaniuk. 

** Visszafizetési kötelezettség 
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Az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságát a fenntartó képviselője tájékoztatja arról, hogy 
aggályosnak látja a projekteredmények fenntarthatóságát, ezért az öt feladatellátási helyet 
négyre kívánja csökkenteni. A megszűnő feladatellátási helyre vonatkozó visszafizetési 
kötelezettségének eleget kíván tenni. 

KONKLÚZIÓ 

1. A TÁMOP 3.1.4 projekt Kápolna Téri Általános Iskola feladatellátási helyén aggályos 
a projekteredmények öt évig történő fenntartása, az intézményre vonatkozó és 
folyamatban lévő döntés-előkészítés következtében. 

2. Amennyiben a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
jogutód intézménnyé válik, nem kívánja a TÁMOP projektet folytatni, mivel már a 
pályázati időszakban úgy döntött, nem indul a kiíráson. 

3. A fenntartó más intézményének kijelölése a projekteredmények fenntartására 
aránytalanul nagy terhet róna az adott iskola tanulóira és közalkalmazottaira, mivel 
előzmények nélkül kellene bekapcsolódni egy máshol megkezdett folyamat 
folytatásába. 

5./ A KÁPOLNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGSZÜNTETÉSÉNEK ALTERNATÍV LEHETŐSÉGEI 

A lehetősések: 

a) Az intézmény jogutóddal történő megszüntetése, jogutód intézményként a 
Janikovszky Éva Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kijelölése, 

b) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése 

A) AZ INTÉZMÉNY KIFUTÓ RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE JOGUTÓDDAL. 
JOGUTÓD INTÉZMÉNY A JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR- ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, TELEPHELYE A KÁPOLNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 

A megszüntetés időpontjaként javasoljuk a 2010. július l-jét. 

Az alábbiakra is tekintettel kell lenni: 

• a Kápolna Téri Általános Iskolában jelenleg tanulói jogviszonnyal rendelkezők 
szeptembertől a kis épületben folytatnák tanulmányaikat. A két alsós osztály és a 
négy felsős osztály osztálytermi rendszerben kerülne elhelyezésre, a szükséges 
szemléltető eszközöket az alagsorban és az osztálytermekben (az alacsony 
osztálylétszámok miatt ez kivitelezhető) lehetne elhelyezni, 

• a technika tanításának megoldása a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Bánya utcai épületében, 

• az intézményben dolgozók létszámának meghatározására és a szükséges 
munkaügyi döntések meghozatalának időpontjára, 

• a kis épületben új tanári szoba kialakítására, vagy az osztálytanítók és 
pedagógusok elhelyezésére az adott osztálytermekben kerülhetne sor, 

• a Kápolna Téri intézményegységben tagintézmény-vezető (kötelező órája: 4 óra) 
az intézményvezető által átadott hatáskör szerint végezné feladatát, 

• a két épület eszközeiből, bútoraiból a kis épület helyiségeinek felszerelésére, a 
feleslegessé váló eszközök szétosztására és selejtezésére, 
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• biztosítani kell az ebédlő megközelíthetőségét az udvar felől a felújítás teljes ideje 
alatt, 

• az uszoda használatának biztosítására, 
• az Ihász utcai épület jelenlegi állapotában balesetveszélyes, az ellátás 

veszélyeztetett, az esztétikai nevelés pedig nem valósítható meg, ezért felújítása 
elkerülhetetlen. 

Előnyei: 
• az intézménnyel jelenleg tanulói jogviszonyban lévő gyermekeket nem tesszük ki 

egy iskolaváltás következményeinek, 
• biztosítható lenne a jelenlegi pedagógiai program szerinti oktatás folytatása az 

iskolával jelenleg tanulói jogviszonyban állók számára, 
• a kerület iskoláit nem terhelné a létszámnövekedés. 

Hátrányai: 
• a végkielégítésekre és a felmentési időre járó összegek kifizetésének költségeivel 

számolni kell, 
• az épület jelentősebb felújítása nem halasztható tovább, 
• az épület nem adható bérbe, illetve nem tulajdonítható el, 
• néhány évig többletkiadást jelent az épületek felújítása, és az épületben 

elhelyezhető alacsony gyermeklétszám miatt. 

B) A Z INTÉZMÉNY JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZÜNTETÉSE 

A gyermekek elhelyezése a körzet szerinti iskolákban történne. A jogokat és kötelezettséget 
egyetlen intézmény sem vinné tovább. Az irattári anyagot a Janikovszky Éva Magyar- Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába javasoljuk elhelyezni. 

Ebben az esetben a megszüntetés úgy történik, hogy 

• nem indulna első osztály a Kápolna Téri Általános Iskolában, a jelenleg tanulói 
jogviszonnyal rendelkező gyerekeket a környező iskolákban kellene elhelyezni, az 
iskola körzetét pedig szét kellene osztani, 

• a csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos törvényi előírások szerint eljárást le kell 
folytatni, 

• a feleslegessé váló eszközöket selejtezni kell, a használható eszközöket szét lehet 
osztani. 

Előnyei: 

• az épület eladható, vagy bérbe adható, 
• a felújított épületegyüttesbe a Janikovszky Éva Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola átköltöztethető. 

Hátrányai: 

• értékesítés esetén az iskola kikerül a Kőbányai Önkormányzat felügyelete alól, 
későbbi gyermeklétszám növekedésnél ez problémát jelenthet a feladatellátásban, 

• a tanulók elhelyezése - részben a többi iskola csoportszám túllépései miatt - csak 
nehezen, helyenként jogszabálysértő módon valósíthatók meg. Jelenleg nem lehet 
megmondani, hogy 2010. szeptemberétől hány tanuló elhelyezéséről kellene 
gondoskodni, az csak a szülői nyilatkozatok birtokában tervezhető pontosan, 
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• a jelenlegi közalkalmazottak részére végkielégítést kell fizetni, melynek mértéke 
hozzávetőleg 29 M Ft, 

• az üres épület állagának megőrzése, esetleges felújítása során is költség jelentkezik. 

6./ A JOGSZERŰ MEGSZÜNTETÉSHEZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TEENDŐK: 

• közoktatási szakértő véleményének beszerzése arról, hogy a fenntartó továbbra is 
megfelelő színvonalon gondoskodik a szolgáltatásról és, hogy a gyermekeknek, 
tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan tehet a tervezett intézkedés, 

• be kell szerezni a Budapest Fővárosi Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a 
tervezett intézkedés nem ellentétes a Fővárosi Fejlesztési Tervvel, 

• be kell szerezni mindkét intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az 
iskolai szülői szervezetnek (közösségnek) és az iskolai diákönkormányzatnak a 
véleményét a tervezett intézkedésről, 

• a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Szakszervezettel le kell folyatatni a szükséges 
egyeztetéseket 

1.1 TOVÁBBI SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK: 

• a felmérés alapján ki kell jelölni, és a szülők tudomására kell hozni azt, hogy a 
fenntartó melyik intézményekben biztosítja a tanulói jogviszony folytatásának 
lehetőségét, 

• nyilatkoztatni kell a szülőket arról, hogy gyermekük melyik iskolában folytja a 
tanulmányit 2010. szeptember l-jétől, 

• a nyári ügyeleti napok mellett pótidőpontokat kell kijelölni a tanulók átiratkozásának 
biztosításához, 

• munkáltatói intézkedésekhez: 
- az új munkáltató (ha lesz) hány fő további foglalkoztatását vállalná, 
- a felajánlott álláshelyeket hányan fogadnák el, 
- a jelenlegi közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére vonatkozó alkalmazotti 

nyilatkozatok beszerzése, 
- a MÁK (név szerinti) adatszolgáltatására építve a felmentések és végkielégítések 

összegének a megtervezése, 
• szükség esetén a csoportos létszámleépítés be kell jelenteni a Munkaügyi Központnak, 
• megszüntető okirat, illetve ha másik intézményhez kívánja csatolni a fenntartó az 

iskolát, akkor a jogutód intézmény alapító okiratát módosító okirat tervezetét el kell 
készíteni, 

• módosítani szükséges a körzeteket egy tanévre a leendő első osztályosok helyzetének 
megnyugtató rendezésére, 

• a nyári tábor elhelyezését meg kell oldani 2011 -tői, 
• a végeleges döntés meghozatalakor intézkedni kell a vezetőket érintő személyi 

kérdésekben is. 

Bármelyik megoldást választja a fenntartó, indokolt átfogó, tanügy-igazgatási és belső 
ellenőri vizsgálatot tartani. 
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A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.- tői segédanyagot kértünk az intézmény jelenlegi helyzetéről 
és az átalakítással kapcsolatos lehetőségekről. A hozzávetőleges költségek pontosítása a 
döntés ismeretében lehetséges. 
Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság a márciusi ülésén tárgyalja, hozott döntését 
a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
szándékában áll a Kápolna Téri Általános Iskolát 2010. július 01-jei hatállyal jogutód 
nélkül megszünteti. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos további lépéseket tegye 
meg. 

Határidő: 2010. július 1. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Rugár Oszkár osztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
szándékában áll a Kápolna Téri Általános Iskolát 2010. július 01-jei hatállyal 
jogutóddal megszünteti. Jogutód intézményként a Janikovszky Éva Magyar- Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát jelöli ki azzal, hogy a Kápolna Téri Iskolát a 
jogutód intézmény tagintézményként működteti. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos további szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2010. július 1. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Rugár Oszkár osztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/11-
es tanévre az első osztályosok beíratásához a Kápolna Téri Általános Iskola körzetét 
az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal osztja szét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 
Érintett intézményvezetők 
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4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem látja 
biztosítottnak a Kápolna Téri Általános Iskola feladatellátási helyen, a TÁMOP 3.1.4 
pályázati projektben elért eredmények ötéves fenntarthatóságát a folyamatban lévő 
intézmény megszüntetés következtében. Ezért felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságánál az öt pályázati 
feladatellátási hely négyre csökkentésére vonatkozó szerződésmódosítást. 

Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Határidő: azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Rugár Oszkár osztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az OKM 
Támogatáskezelő Igazgatóság döntése alapján a TÁMOP 3.1.4. pályázati projekt 
keretében eleget kíván tenni a Kápolna Téri Általános Iskola, mint ötödik 
feladatellátási hely megszüntetésével járó visszafizetési kötelezettségének. 

Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Határidő: azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Rugár Oszkár osztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is 
folytatni kívánja a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt négy feladatellátási helyén (Szent 
László Gimnázium, Széchenyi Általános Iskola, Gépmadár Óvoda, Csupa Csoda 
Óvoda) a projekt megvalósítását és az eredmények öt éves fenntartását. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Rugár Oszkár osztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2.400.- e.Ft 
+ Áfa, összesen 3.000.- eFt összegért, megbízza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, hogy 
- összhangban a /2010. (III. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával - a 
Janikovszky Éva Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának (1105 Bp., 
Bánya u. 32.) a Kápolna Téri Általános Iskola jelenlegi épületébe történő 
költöztetésével kapcsolatban, szakági tervezők bevonásával készíttessen 
Döntéselőkészítő tanulmányt, amely mutassa be a jelenlegi állapotot, illetve helyzetet, 
továbbá az Oktatási és Közművelődési Főosztály és az iskola igazgatójának 
bevonásával, a szakmai program alapján vizsgája meg, illetve koncepció szintjén 
adjon változatokat, választási lehetőséget a fenntartónak az iskola (mindkét épület, 
uszoda, udvar...) felújításával kapcsolatban. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő megbízási szerződés 
aláírására. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. április 30. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Rugár Oszkár osztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 

Budapest, 2010. március 4. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Mellékletek: 
1. Jogszabályi háttér (kivonatosan) 
2. Feladatok ütemezésének forgatókönyve 
3. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatója 
4. Egy tanuló ellátásának fajlagos költségei 
5. Körzethatárok módosítása 
6. Alaprajzok 
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1. sz. melléklet 

Közoktatási intézmény megszüntetésének jogszabályi háttere 
Intézményi oldal 

1993. évi LXXIX. törvény 

a közoktatásról 

88.§ (6) A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását -
részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti 
át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik 
oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent 
aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat -
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 e bekezdésben meghatározottak szerint történő 
további ellátását. A szakértő véleményét a fővárosi, megyei önkormányzat részére - a 
szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A független közoktatási 
szakértő személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében 
eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot. 

88.§ (13) Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik meg, a megszűnés nem 
érinti a gyermek óvodai elhelyezését, tanulói jogviszonyát, kollégiumi tagsági viszonyát. 
Abban az esetben, ha a szülő nem akarja a jogutód nevelési-oktatási intézménybe járatni 
gyermekét, továbbá, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a helyi 
önkormányzat a (6)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megjelöli azt a nevelési
oktatási intézményt, amelybe a szülő - a nevelési-oktatási intézmény megszűnése előtt -
kérheti gyermeke átvételét. A megjelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője a gyermek, 
tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. 

102.§ (3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, 
feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 
meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának 
visszavonásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti 
közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai 
diákönkormányzatnak a véleményét. Az e bekezdésben meghatározott vélemény 
kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal 
rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A 
vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva -
legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 

\(o. 



102.§ (9) A fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus 
hónapok kivételével - nevelési évben 

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem 
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg. 

102.§ (11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 15-ig 
hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, 
megszüntetésével összefüggő döntést. 

2008. évi CV. Törvény - a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

l l .§ (1) A költségvetési szerv átalakítása történhet egyesítéssel vagy szétválasztással. Az 
egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. 
(2) Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, és jogutódja az átvevő 
költségvetési szerv. 

13.§ (1) Az átalakításról, megszüntetésről - az alapításnak megfelelően - a jogszabályban 
vagy határozatban kell rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal az átalakítás, 
megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni. 
(2) Az átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabályban (határozatban) rendelkezni 
kell a megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátásáról, valamint 
jogáról és kötelezettségéről, ideértve a szerv vagyoni jogait és előirányzatait is. 
(4) A jogszabály vagy határozat alapján - a 4. §-ban foglaltaknak megfelelő tartalmú -
átalakító vagy megszüntető okiratot kell kiadni, mely okirat beadása alapján a kincstár - az 
alapító szervnek az okirat kiadásának napjától számított nyolc napon belül beadott 
kérelmére -

a) a kérelem és az okirat vizsgálatát követően haladéktalanul az átalakításra vagy a 
megszüntetésre utaló bejegyzést tesz a nyilvántartásban, 

b) az előírt tartalmú okirat beérkezésétől számított tíz munkanapon belül átvezeti a 
változásokat, vagy törli a költségvetési szervet a nyilvántartásból, az (5) és (7) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 

292/2009. Korm. rendelet - az államháztartás működési rendjéről 

10. § (1) A költségvetési szerv alapításáról, átalakításáról, megszüntetéséről rendelkező 
jogszabálynak, határozatnak a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint 
történő nyilvánosságra hozatala mellett a helyi önkormányzat, helyi és országos 
kisebbségi önkormányzat más módon (így különösen: a helyben szokásos módon) is 
közzéteheti a költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó 
döntéseit. 



20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
végrehajtásáról 

12/B. (2) Az Oktatási Hivatal a közoktatási intézmény megszüntetésekor, 
átszervezésekor, nevének megváltoztatásakor, átsorolásakor, átalakításakor, illetve a 
fenntartói jog átadásakor (a továbbiakban együtt: változás) az OM azonosítóval kapcsolatban 
a következők szerint jár el: 

a) ha a fenntartó jogutód nélkül megszüntette a közoktatási intézményét, vagy az 
beolvadt egy másik közoktatási intézménybe, az OM azonosítót bevonja; 

(7) A fenntartó minden év június 30-ig feladatellátási helyenkénti, alaptevékenységenként! és 
a 12/D. § (1) bekezdés szerinti bontásban tájékoztatást ad arról, hány álláshely 
megszüntetésére került sor, továbbá hány közalkalmazotti jogviszonyban, illetve 
munkaviszonyban történő foglalkoztatást, milyen jogcím alapján szüntettek meg. 

12/D.§ (3) A KIR-ben nyilvántartott személyes adatokban bekövetkezett változásokat az 
érintett haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül köteles a munkáltatónak 
bejelenteni. A munkáltató a változások megismerését követő öt munkanapon belül köteles 
a változásokat a KIR-en keresztül bejelenteni. Az igazolás tartalmát érintő adatváltozásnak 
az átvezetése után az alkalmazottnak a munkáltató - kérelemre - térítésmentesen igazolást állít 
ki. A munkáltató az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolás helyett az 
érintettnek a kérésre új igazolást állít ki. 

(5) Ha az alkalmazott foglalkoztatása megszűnik, a munkáltató a jogviszony megszűnését -
a megszűnés időpontjától számított - öt munkanapon belül köteles bejelenteni. Az 
intézményvezető e jelentéssel egyidejűleg feladatellátási helyenként, alaptevékenységenként az 
(1) bekezdés szerinti bontásban tájékoztatást ad arról, hány álláshely megszüntetésére került 
sor, továbbá a közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony milyen jogcím alapján 
szűnt meg. Amennyiben az érintett nem létesít másik intézménnyel újabb foglalkoztatási 
jogviszonyt, az Oktatási Hivatal - a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében 
szabályozott határidővel - törli az adatait a nyilvántartásból. 

12/E.§ (3) A KIR-ben nyilvántartott személyes adatokban bekövetkezett változásokat a tanuló 
haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül köteles az intézményvezetőnek 
bejelenteni. Az intézményvezető a változások megismerését követő öt munkanapon belül 
köteles a változásokat a KIR-en keresztül bejelenteni. Az igazolás tartalmát érintő 
adatváltozásnak az átvezetése után a tanulónak az intézményvezető - kérelemre -
térítésmentesen igazolást állít ki. Az intézményvezető az elveszett, megsemmisült vagy 
megrongálódott igazolás helyett a tanulónak kérésre új igazolást állít ki. 
(4) Ha az intézményvezető azonosító számmal rendelkező tanulóval tanulói jogviszonyt, 
kollégiumi tagsági viszonyt létesít, a jogviszony létesítését követően öt munkanapon belül 
köteles a KIR-en keresztül a létesített jogviszonyt bejelenteni. A bejelentésnél az e 
rendeletben előírtakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érintett részére nem lehet új 
azonosítót kiadni. Minden tanulónak, függetlenül attól, hogy hány tanulói jogviszonya van, 
csak egy azonosítója lehet. 

/ 



(5) A tanulói jogviszony megszűnését az intézményvezető - a megszűnéstől számított öt 
munkanapon belül - köteles bejelenteni. Az intézményvezető e jelentéssel egyidejűleg 
alaptevékenységenként, az oktatás munkarendjének formája szerint közli, hogy a tanulói 
jogviszony milyen jogcím alapján szűnt meg, továbbá, hogy az érintett milyen iskolai 
végzettséget, szakképesítést szerzett, valamint - iskolai végzettség hiányában - az általános 
műveltséget megalapozó szakaszban hány évfolyamot végzett el. Amennyiben az érintett nem 
létesít másik közoktatási intézménnyel újabb tanulói jogviszonyt, az Oktatási Hivatal a 
közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott határidővel törli a tanuló 
adatait a nyilvántartásból. 

Munkajogi oldal 

Jogutód nélküli megszűnés esetén 

1992. évi XXII. Törvény - a Munka Törvénykönyvéről 

94/A. § (1) a, Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző 
féléves átlagos statisztikai létszáma szerint húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló 
foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos 
időszakon (94/C. §) belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. 

94/B. § (1) Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést 
megelőzően legalább tizenöt nappal köteles az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiányában a 
munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből 
létrehozott bizottsággal (a továbbiakban együtt: a munkavállalók képviselői) konzultációt 
kezdeményezni és azt a döntésének meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig folytatni. 
(3) A konzultációt megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles a munkavállalók 
képviselőivel írásban közölni 

a) a tervezett csoportos létszámcsökkentés okait, 
b) foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel 
érintett, illetve 
c) a 94/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban foglalkoztatott 

munkavállalók létszámát. 

94/D. § (1) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint a 
94/B. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott adatról és körülményről írásban értesíti az állami 
foglalkoztatási szervet. Az értesítést a munkavállalók képviselői részére történő 
tájékoztatással [94/B. § (3)-(4) bekezdés] egyidejűleg kell megküldeni az állami foglalkoztatási 
szervnek, és ennek másolatát a munkavállalók képviselőinek át kell adni. 
(2) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az állami 
foglalkoztatási szervet a rendes felmondás, illetve a 88. § (2) bekezdése szerinti 
jognyilatkozat közlését legalább harminc nappal megelőzően írásban tájékoztatja. Ennek 
során közli a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók 
94/E. § (1) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett 
munkavállalót a rendes felmondás, illetve a 88. § (2) bekezdése szerinti jognyilatkozat 
közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatja. 

A 



1992. évi XXXIII. Törvény - a közalkalmazottak jogállásáról 

30. § (1) b, A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, 
ha az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi 
költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a 
munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a 
közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség; 
(2) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának 
világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós 
és okszerű. 
30/A. § (1) A 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a munkáltató a 
közalkalmazottat írásban tájékoztatja 

a) a munkáltatón belül, 
b) a munkáltató irányítása alatt álló másik munkáltatóhoz, illetve 
c) a munkáltató fenntartója által fenntartott más, e törvény hatálya alá tartozó 

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 nyilatkozik 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. A 
munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételekor a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel 
történő megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az a)-c) pontban foglalt munkáltatónál 
a közalkalmazott az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá 
- egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen 
munkakör nincs, vagy ha a közalkalmazott az ilyen munkakörbe történő áthelyezéshez, 
illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá. 

30/C. §(1) A munkáltató a 30/A. §-ban foglalt állásfelajánlás során a felmentés közlésének 
tervezett időpontja előtt legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat 

a) a 30/A. § (3) bekezdése szerinti felajánlható munkakörről (munkakörökről), továbbá 
b) a 30/B. § szerinti lehetőségről és a tervezett felmentéssel esetlegesen érintettek 
nevéről, munkakörük megnevezéséről, továbbá a kinevezés módosítással a 
közalkalmazottak között elosztható munkaidő mértékének felső határáról, illetve -
döntése esetén - a napi négy óránál rövidebb munkaidő kikötésének lehetőségéről. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követő öt napon belül 
a) a közalkalmazott írásban nyilatkozik a felajánlott munkakör elfogadásáról, illetve 
b) a 30/B. § (1) bekezdés szerinti kérelmet a munkáltatóval közölni kell. 

(3) A munkakör elfogadása esetén a munkáltató gondoskodik a kinevezés megfelelő 
módosításáról, illetve kezdeményezi a közalkalmazott áthelyezését. Ha felajánlható 
munkakör nincs vagy a közalkalmazott a felajánlott munkakört elutasította, ezt a felmentést 
tartalmazó iratban a munkáltatónak fel kell tüntetnie. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 
elmaradását a munkakör elutasításának kell tekinteni. 

33. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem 
haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve -
a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap. 
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(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés 
sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

a) öt év után egy hónappal; 
b) tíz év után két hónappal; 
c) tizenöt év után három hónappal; 
d) húsz év után négy hónappal; 
e) huszonöt év után öt hónappal; 
f) harminc év után hat hónappal 

meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem 
állapíthat meg. 

(3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat 
mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a 
mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő 
időben és részletekben kell felmenteni. 

37. § (1) a, Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya 
felmentés következtében szűnik meg. 
(6) A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban 
töltött idő legalább 

a) három év: egy havi, 
b) öt év: két havi, 
c) nyolc év: három havi, 
d) tíz év: négy havi, 
e) tizenhárom év: öt havi, 
f) tizenhat év: hat havi, 
g) húsz év: nyolc havi 

átlagkeresetének megfelelő összeg. 
(7) A végkielégítés a (6) bekezdésben meghatározott mértéke négyhavi átlagkereset összegével 
emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra [37/B. § (1) 
bekezdés a) pont] vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését 
megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a 
közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben 
részesült. 

38. § (4) A létszámcsökkentést eredményező döntést megelőzően a miniszter az ágazati 
(alágazati) érdekegyeztető fórumban, az önkormányzat az önkormányzati érdekegyeztető 
fórumban - az érdekegyeztetésben részt vevő felekkel - tárgyalást kezdeményez. 

38/A.§(2) A Munka Törvénykönyve csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályait 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 

a) rendes felmondáson felmentést, illetve a Munka Törvénykönyve 88. §-ának (2) 
bekezdése szerinti munkáltatói intézkedésen az e törvény 27. §-ának (2) bekezdése által 
szabályozott azonnali hatályú megszüntetést kell érteni, ha ezek közlésére a 30. § (1) 
bekezdésének a) és b) pontja alapján kerül sor, 

b) a Munka Törvénykönyve 94/E. §-ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatással 
egyidejűleg a munkáltató intézkedik a 30/A. § (2) bekezdésében szereplő kötelezettsége 
teljesítése érdekében, 

c) a Munka Törvénykönyve 94/E. §-ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatást 
megelőzően a munkáltató intézkedik a 30/C. § (1) bekezdése b) pontja szerinti kötelezettsége 
teljesítésének érdekében. 



2. sz. melléklet 

Forgatókönyv 

a Kápolna téri Általános Iskola átszervezéséről, illetve megszüntetéséről 

1. Tanügy-igazgatási feladatok 

feladatok felelős határidő hivatkozások 
Tanügyi és pénzügyi 
ellenőrzés 

Oktatási és 
Közművelődési 
Főosztály 

Márc.8.-31. 11/1994. (VI.8.) 
MKMr. és 14/1994. 
(VI.24.) MKM r. 

Személyügyi 
kérdések 

Semperger Sándorné, 
Bárányi Anikó Anna 

Március 19. Mt.94/A.§ 94/B.§ 
94/D.§ 94/E.§ 
Kjt. 30.§ 30/A.§ 
33.§,37.§,38/A.§ 

Közalkalmazottak, 
iskolaszék, DÖK, 
KAT, szakszervezet 
véleményeztetése a 
Kápolna téri és a 
Janikovszky Éva 
Általános Iskolában 
Szülők 
nyilatkoztatása 

dr. Tóth Krisztina Március 19.-március 
24. 

Kt. 88.§(13)bek. 
102.§(3)bek. 

Oktatási Hivataltól 
szakértő 
kirendelése,a 
Főpolgármesteri 
Hivatallal 
véleményeztetés 

dr. Tóth Krisztina Kt. 88.§ (6) bek. 

Megszüntető Okirat 
előkészítése, és az 
Alapító Okiratot 
módosító okirat 
előkészítése 

dr. Tóth Krisztina Március 19.-Aprilis 
1. 

2008. évi CV. 
törvény 13.§(1), (3), 
(4) bek. 

292/2009.(XII.19.) 
Kormr. 
valamint 1992. évi 
XXXVIII. Tv. 

A befogadó 
intézmények 
kijelölése 

Oktatási és 
Közművelődési 
Főosztály 

Március 19. Kt. 88.§(13)bek. 

Atiratkozás - a 
kijelölt intézménybe 
- időpontok 
megadása (2) 

Oktatási és 
Közművelődési 
Főosztály 

Április 23-, nyári 
ügyeleti napok, és 
augusztus hónap 

Beiskolázási terv 
módosítása 

Oktatási és 
Közművelődési 
Főosztály 

Április 23-tól 
értelemszerűen 

A 



Adatok megfelelő 
nyilvántartása és 
módosítása a KIR-
ben 

Kápolna Téri Iskola 
igazgatója 
Ellenőrzése Bárányi 
Anikó Anna 

Június 30. illetve a 
megszüntető 
határozat 
megismerését követő 
5 munkanapon belül 

20/1997. (11.13.) 
Korm. r. 12/D.§ és 
12/E.§ 

SZMSZ átdolgozása 
a jogutód 
intézményben 

Janikovszky Éva 
Általános Iskola 
vezetője, és az 
Oktatási és 
Közművelődési 
Főosztály 

Július 1 -Augusztus 
31. 

Kt. 40.§(l)-(2)bek. 

IMIP átdolgozása a 
jogutód 
intézményben 

Janikovszky Éva 
Általános Iskola 
vezetője, és az 
Oktatási és 
Közművelődési 
Főosztály 

Július 1 -Augusztus 
31. 

Házirend átdolgozása 
a jogutód 
intézményben 

Janikovszky Éva 
Általános Iskola 
vezetője, és az 
Oktatási és 
Közművelődési 
Főosztály 

Július 1 -Augusztus 
31. 

Kt. 40.§ (8) bek. 

Intézmény 
átadásának 
koordinálása 

Oktatási és 
Közművelődési 
Főosztály 

folyamatosan 

2. Gazdasági feladatok 

feladatok felelős határidő hivatkozások 
Pénzügyi 
Főosztállyal való 
kapcsolattartás, 
normatív támogatás 
rendezése, 
tankönyvigénylés 
(lemondás) 
felülvizsgálata 

Tóth Istvánné, 
Kálmánné Szabó 

Judit 

Március 19 -Június 
30. 

2008. évi CV. 
törvény 13. §(2) bek. 

2009. évi CXXX. 
törvény 3. sz. 
melléklet a, és b, 
pon t -a 2010. évi 
költségvetésről 
2001. évi XXXVII. 
törvény 8.§-a 
tankönyvpiac 
rendjéről 

TAMOP 3.1.4. -
visszafizetési 
kötelezettség 
felmérése, 
szerződésmódosítás 
kezdeményezése 

Kotsisné Faragó 
Katalin 

Március 19. 



Költségvetés 
módosítása 

Pénzügyi Főosztály, 
illetve Oktatási és 
Közművelődési F. 

Július 1-től 2009. évi CXXX. 
törvény - a 2010. évi 
költségvetésről 

Gazdasági feladatok 
előkészítése és 
lebonyolítása 

Pénzügyi Főosztály, 
illetve Belső ellenőri 

Főosztály 

Március 19-től 292/2009.(XII.19.) 
Kormr. 
valamint 1992. évi 
XXXVIII. Tv. 

3. Vagyonkezelési feladatok 

feladatok felelős határidő hivatkozások 
Felújítással 
kapcsolatos 
feladatok, tervezés, 
kivitelezés 

Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási 
Főosztály, Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

Március 22-től 
folyamatosan 

Gyermekek 
átköltöztetése 

Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási 

Főosztály 

Július 1-től 
Augusztus 19-ig 
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KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
1475 BUDAPEST Pf. 56.1107 BUDAPEST CEGLÉDI ÚT 30. TEL.: 666-2700 FAX: 666-2763 

Budapest Főváros X. kerület Műszaki divízió 
Kőbányai Önkormányzat Ügyintézőnk: Deézsi Tibor 
Polgármesteri Hivatal Ikt. sz.: (ÁcjLa (0)1,0 // k o 
Oktatási és Közművelődési Főosztály Tárgy: Kápolna Téri Alt Iskola 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető asszony részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1105 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Semperger Sándorné főosztályvezető helyettes asszony 2010. március 02-án küldött 
elektronikus levelében, a Kápolna Téri Általános Iskolával (1105 Bp., Kápolna tér 4.) 
kértekkel kapcsolatban, az alábbiakról tájékoztatom. 

1. Meglévő tervek, szakvélemények 
A Kápolna Téri Általános Iskolával kapcsolatban az alábbi tervdokumentációk, illetve 
szakvélemények állnak a rendelkezésünkre: 

- faanyagvédelmi szakvélemény „B" épület és tornaterem tetőszerkezet - dr. Pluzsik 
András faanyagvédelmi szakértő 2008. 

- felmérési terv - AAA Invest Kft. 2008. 
- kazáncsere és részleges fűtés felújítás - Energo Line Bt. 2009. 
- statikai szakvélemény „B" épület és tornaterem tetőszerkezet - Vizi Tibor statikus 

2009. 
- központi fűtéshálózat felújítás - 2005. 
- gázkazán felújítás - 2005. 
- tanuszoda összekötő folyosó építész tervei-1986. 
- tanuszoda átalakítás -1985. 
- felmérési terv és statikai szakvélemény - 1985. 
- villanyszerelés rekonstrukció kiviteli terve -1985. 
- hőellátási rekonstrukció -1985. 
- tornatermi melegvíz-termelő berendezés - 1984. 
- tornatermi öltöző és gondnoki lakás melegvíz-termelő berendezés -1984. 
- központi fűtés felújítás - 1983. 

2. Ütemezés 
Az ütemezés vizsgálata során, a felújításnak azt ütemezését próbáljuk bemutatni, amely az 
iskola mindkét épületének, az uszodának és az udvarnak az olyan jellegű felújítását 
tartalmazza (a feladat pontos meghatározására jelenleg nincs lehetőség, hiszen számos ehhez 
kapcsolódó információval nem rendelkezünk), amely során az iskola, a jogszabályokban 
meghatározott paramétereknek és előírásoknak megfelelve újul meg (akadálymentesítés, 
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kötelező helyiségek...). Az ütemezés vizsgálata tartalmazza azt a lehetőséget is, hogy a 
felújítás során építési engedélyezési eljárás is szükséges. 
Szeretnénk azt is érzékeltetni, hogy a megfelelő előkészítést, illetve az erre szánt időt, 
mindenképpen szükségesnek tartjuk ráfordítani, ahhoz, hogy maga a kivitelezés a lehető 
legrövidebb idő alatt megtörténhessen. Szükségesnek tartjuk azt is végiggondolni (és erre kell 
véleményünk szerint a Döntéselőkészítő Tanulmány), hogy amennyiben a fenntartó egy 
mielőbbi átköltözést tart szükségesnek, akkor a későbbi fejlesztések, illetve beruházások 
illeszthetők legyenek a most elvégzendő felújításokhoz. 

Döntés az iskola sorsáról és a Döntéselőkészítő Tanulmány készítéséről (2010. március 18.) 
Az Oktatási és Közművelődési Főosztály előterjesztése alapján, a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. március 18-ai ülésén döntést 
hoz a Kápolna Téri Általános Iskola további sorsával kapcsolatban. Amennyiben az a 
döntés születik, hogy a Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) 
költözik több lépcsőben a Kápolna Téri Általános Iskola jelenlegi épületébe, akkor ezen 
döntéssel egy időben szükséges határozatot hozni a Döntéselőkészítő Tanulmány 
elkészítéséről. 

Határozati javaslat 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2.400.- e.Ft + 
Áfa, összesen 3.000.- eFt összegért, megbízza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, hogy -
összhangban a /2010. (III. 18.) sz. Bp. Főv. X ker. Köb. Önt határozatával - a 
Janikovszky Éva Általános Iskolának (1105 Bp., Bánya u. 32.) a Kápolna Téri Altalános 
Iskola jelenlegi épületébe történő költöztetésével kapcsolatban, szakági tervezők 
bevonásával készíttessen Döntéselőkészítő tanulmányt, amely mutassa be a jelenlegi 
állapotot, illetve helyzetet, továbbá az Oktatási és Közművelődési Főosztály és az iskola 
igazgatójának bevonásával, a szakmai program alapján vizsgája meg, illetve koncepció 
szintjén adjon változatokat, választási lehetőséget a fenntartónak az iskola (mindkét 
épület, uszoda, udvar...) felújításával kapcsolatban. A Döntéselőkészítő Tanulmány 
elkészítésének határideje 2010. április 30. 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő megbízási szerződés aláírására. 

Döntéselőkészítő Tanulmány készítése (2010. március 22 - 2010. április 30.) 
A tanulmány célja, hogy a szakági tervezők (építész, gépész, elektromos, 
uszodatechnika..), bevonásával mutassa be a jelenlegi állapotot, illetve helyzetet, és az 
Oktatási és Közművelődési Főosztály valamint az iskola igazgatójának bevonásával, a 
szakmai program alapján vizsgája meg, illetve koncepció szintjén adjon változatokat, 
választási lehetőséget a fenntartónak az iskola (mindkét épület, uszoda, udvar...) 
felújításával kapcsolatban, az egyes változatok költségvonzatának ismertetésével. 

Döntéselőkészítő Tanulmány elfogadása, a megvalósítandó változat kiválasztása (2010. 
május 20., vagy rendkívüli testületi ülés korábban) 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
május 20-ai (vagy korábbi időpontban összehívott rendkívüli) ülésén kiválasztja a 
Döntéselőkészítő Tanulmány megvalósítandó változatát. 

Tervező kiválasztása (2010. május 25 - 2010. június 07.) 
Csak a Döntéselőkészítő Tanulmány, illetve a megvalósítandó változat elfogadását 
követően lehet megkezdem a Tervező kiválasztását, mivel a tervezési feladat pontos 
meghatározására (pl. amennyiben építési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, 
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engedélyezési tervdokumentációt is kell készíteni) csak a megvalósítandó változat 
elfogadását követően van lehetőség. 

Engedélyezési terv készítése foyció) (2010. június 14- 2010. július 16.). 
Amennyiben a Döntéselőkészítő Tanulmány olyan változata kerül elfogadásra, amely 
építési engedélyhez kötött munka elvégzését tartalmazza, úgy engedélyezési 
tervdokumentáció készítése is szükséges. (A terv készítésére szánt időt a feladat pontos 
ismerete nélkül határoztuk meg.) 

Ensedélvezési eljárás (ovció) (2010. július 19 - ?) 
Amennyiben a Döntéselőkészítő Tanulmány olyan változata kerül elfogadásra, amely 
építési engedélyhez kötött munka elvégzését tartalmazza, úgy a közbeszerzési eljárás a 
jogerős építési engedély megléte esetén indítható csak. (Az engedélyezési eljárás idejét 
nem lehet pontosan meghatározni, egyrészt, mivel a pontos tervezési feladat sem ismert, 
másrészt az eljáró hatóság, illetve a bevont szakhatóságok ügyintézésére nincs 
ráhatásunk.) 

Kiviteli Terv (ovció?). Tenderterv készítése (2010. június 14-2010. július 16.) vasv 2010. 
július 19 - ?) 

A Döntéselőkészítő Tanulmány elfogadásra került változata olyan kivitelezési feladatot is 
tartalmazhat, amihez kiviteli terv készítése válhat szükségessé (pl. akadálymentesítés 
felvonóval...) 
Amennyiben nem válik szükségessé engedélyezési, vagy kiviteli terv készítése, úgy a 
tenderterv készítése a tervező kiválasztását követően megkezdhető. A tenderterv 
tartalmazza a közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges műszaki dokumentációt, a 
jogszabály által 2010. január 01. napjától előírt módon elkészített árazott, illetve árazatlan 
költségvetést. (A terv készítésére szánt időt a feladat pontos ismerete nélkül határoztuk 
meg.) 

Közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása (2010. július 16-2010. szeptember 23.) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
szeptember 23-ai ülésén dönt a nyertes személyéről. 

Szerződéskötés (2010. október 18.) 

Kivitelezés (2010. október 25 - ?) 
A kivitelezés időtartama a feladat pontos ismerete nélkül nem határozható meg, illetve az 
egész iskola nem szolgálhat azonnal munkaterületként. 

3. Elvégzendő feladatok 
Feltételezett minimum prosram 

Az elvégzendő feladatoknál azzal számolunk, hogy azokat pontosan nem ismerjük, 
azonban az ingatlan műszaki állapotát ismerve, a Janikovszky Éva Általános Iskola 
beköltöztetéséhez az alábbi munkák elvégzését szükségesnek tartjuk. 
- „A" épület lapostető felülvizsgálata, javítása, „B" épület magastető felújítása; 
- kazáncsere - a két épület fűtésének szétválasztása; 
- részleges fűtési hálózat felújítás; 
- WC-k, mosdók felújítása strangcserével; 
- elektromos hálózat szükség szerinti javítása; 
- burkolatok szükség szerinti j avítása, cseréj e; 
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- belső nyílászárók javítása, szükség szerinti cseréje, egyéb asztalos javítások; 
- festés, mázolás (homlokzat festése, falfelületek festése, nyílászárók mázolása (belső); 

Feltételezett maximum program 
A ténylegesen elvégzendő feladatokat ebben az esetben sem ismerjük, azonban az ingatlan 
műszaki állapotát ismerve, az iskola teljes felújításához az alábbi munkák elvégzése 
szükséges. 
- „A" épület lapostető, „B" épület magastető felújítása; 
- az iskola és az uszoda teljes gépészeti felújítása (kazáncsere - a két épület fűtésének 

szétválasztása -, fűtési hálózat cseréje, hőleadók cseréje, víz- és csatornahálózat 
cseréje, vizes berendezési tárgyak cseréje, uszodai gépészeti berendezések cseréje...); 

- elektromos hálózat cseréje; 
- kőműves munkák (falazatok bontása, építése, vakolások készítése, vakolatok javítása 

- belső és homlokzati -, betonozások készítése, javítása); 
- burkolások (aljzat, illetve oldalfal hideg- és melegburkolatok bontása, készítése, 

homlokzati burkolatjavítása, felújítása); 
- asztalos munkák (belső nyílászárók javítása, cseréje, egyéb asztalos javítások); 
- festés, mázolás (homlokzat festése, falfelületek festése, nyílászárók mázolása (belső); 
- udvar, sportpálya felújítása, kertészeti munkák is; 
- akadálymentesítés; 
- hiányzó helyiségek kialakítása...; 

4. Költségek 
A jelenleg még pontosan nem ismert felújítási munka becsült költségét (nem a közbeszerzési 
törvény által megfogalmazott becsült költség) a Döntéselőkészítő Tanulmány tudja majd 
pontosabban megadni, azonban az előző pontban rögzített feladatok elvégzésére egy 
tájékoztató árat határoztunk meg. 

Feltételezett minimum prosram 
Az előző pontban felsorolt kivitelezési feladatok költsége kb. 200.000.- eFt 

Feltételezett maximum prosram 
Az előző pontban felsorolt kivitelezési feladatok költsége kb. 500.000.- eFt 

A becsült költség csak a kivitelezéssel kapcsolatos költségeket tartalmazza. 

5. Felmerülő problémák 
Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - megkísérlünk néhány megoldandó problémát 
felvázolni, amelyek megoldása döntést igényel, illetve elképzelhető, hogy további költséget 
jelent. (Elképzelhető, hogy ezekkel a kérdésekkel, illetve problémákkal Önök már 
foglalkoztak, illetve a megoldást is keresik.) 

- A Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) területén szervezi a 
KOSZI 2007. év nyara óta a napközi tábort. 
Dönteni kell a tábor új helyéről, illetve az iskola udvarára telepített eszközök 
áthelyezéséről. 
2010. évben további felújítási munkákat hagyott jóvá a képviselő-testület a nyári 
táborral kapcsolatban (zuhanyozó és fedett foglalkoztató kialakítása). A tervezés -
érvényes szerződés alapján - folyamatban van, a kivitelezést a nyári tábor megkezdése 
előtt tervezzük elkészíteni. 

- A Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) épületével kapcsolatban 
további tervezési feladatok (főzőkonyha és terasz átalakítása tervezése) elvégzéséről 
döntött a 2010. évi költségvetésében az önkormányzat, illetve karbantartási feladatok 
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(pl. festések) elvégzését is tervezzük a nyáron. Végre hajtsuk-e ezeket a tervezett 
feladatokat? 

- Amennyiben a Kápolna Téri Általános Iskola átköltözik az Ihász utcai „A" épületből a 
Kápolna téri „B" épületbe, akkor figyelembe kell venni azt, hogy a „B" épületben az 
emeletem hat (6), a földszinten két (2) tanterem áll az iskola rendelkezésére, úgy, hogy 
vizesblokk csak az emeleten van. így a fizika, kémia és egyéb szaktantermek 
kialakítására nincs lehetőség. 
Az átköltözést követően az étkeztetésre is megoldást kell találni. 
Meg kell oldani továbbá, az „A" épületben lévő, és a „B" épületbe át nem 
„költöztethető" eszközök, berendezési tárgyak ideiglenes tárolását és állagmegóvását a 
felújítás időtartama alatt. 

- A két épület és az uszoda fűtését az „A" épülethez „csatolt" kazánházban lévő 
gőzkazánok biztosítják. A kazánt csak akkor szabad elbontani, illetve a fűtési rendszer 
átalakítását megkezdeni, ha a „B" épület új fűtési rendszere kiépült. (Az új fűtési 
rendszert itt, viszont az új funciónak, illetve alaprajzi kialakításnak megfelelően kell 
kiépíteni.) 

- A Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató 
Intézményegysége, 1108 Bp. Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlanba költözése 
a tervezési fázisban van (jogerős építési engedéllyel rendelkezik az önkormányzat, 
elkészültek a kiviteli- és tender tervek, a közbeszerzési eljárás még nem indult meg a 
kivitelezésre). A „B" épület felújítása csak azt követően lehet megkezdeni, ha az 
intézmény elköltözik. 

Budapest, 2010. március 03. 

Tisztelettel y 
Fecske Károly 
vezérigazgató 

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ HtT. 
1107 Bp., Ceglédi út 30. 
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Egy tanuló ellátásának költsége 4.sz.melléklet 
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Bánya 197 090 000 388 507 964 

Üllői 164 521 000 205 802 541 

Harmat 277 464 000 488 568 574 

Fekete 259 046 000 444 583 437 

Bem 152 348 000 243 626 947 

Kertvárosi 133 546 000 254 525 772 

Kada 207 487 000 394 526 617 

Kápolna 120 593 000 132 913 583 

Keresztury 208 638 000 330 632 236 

Szervátius; 214 970 000 397 541 486 

Széchenyi 309 377 000 449 689 036 

Szent L 324 422 000 643 504 544 



5.sz.melléklet 
Kápolna u. körzetének szétosztása 

Harmat Általános Iskola 
Alkér u. 60-tól és 67-től végig, 
Harmat u. 48-74-ig, 63-7l-ig, 
Ihász köz, 
Kissörgyár u, 
Kocka u. 1-5-ig, 2-4-ig, 
Mádi köz, 
Száraz u. páros oldal, 
Szlávy u. 54-től végig, 
Szlávy út 77-től végig, 
Tarló u., 
Téglavető köz, 
Téglavető utca 1-31, 2-3 6-ig, 
Vörösdinka u., 

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Csősz köz, 
Csősztorony utca, 
Dér u. 2-40-ig, 
Dér u. 42-től végig, 
Halom u. 17-től és 44-től végig, 
Harmat u. 18-46-ig, 25-6l-ig, 
Havas u., 
Ihász u. 1-15, 2-14, 17-től és 20-26-ig, 28-tól végig, 
Kápolna tér és köz, 
Kápolna u. 1-25, 2-14, 16-tól és 27-től végig, 
Kelemen u. végig, 
Kőér köz 
Névtelen u., 
Óhegy utca 1-33, 2-32-ig, 
Olajliget u. és köz, 
Oliva köz, 
Őzláb utca, 
Petrőczy utca, 1-37, 2-38-ig, 
Salamon u., 
Veszprémi u., 

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti 
tagintézménye 
Iringó köz, 
Kőér u. 20-34-ig, 4-18-ig, 25-től és 36-tól végig 

■M 



Kada Mihály Altalános Iskola és Gyermekek Háza 
Gergely utca l-l9-ig, 
Gergely u. 21-43-ig, 2-46-ig, 
Gutor u. páros oldal, 
Kerecseny u, 
Lámpagyár utca, 
Márga köz, 
Márga utca 2-28-ig, 
Ugor u., 
Várgede u., 
Verebély u., 
Zsadányi u. páros oldal, 

Szent László Altalános Iskola 
Bolgár utca, 
Gitár u. 1-25-ig, 2-24-ig, 
Martinovics tér, 
Mongol utca, 

Szervatiusz Jenő Általános Iskola 
Cserkesz u. 1-33-ig, 2-32-ig, 
Cserkesz u. 35-49-ig, 34-50-ig, 
Kirgiz u, 
Román út, 
Vaspálya u. 1-19-ig és a páros oldal, 
Vaspálya u. 21-2 5-ig 
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