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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvodából költségvetési 

szerv kiválással történő alapításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 943/2002. (V. 28.) KÖKT határozatával 2002. augusztus 
l-jével létrehozta a Budapest Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvodát (1103 Budapest, Kada u. 27-29). 

Az óvodában nem volt tomaszoba, fejlesztő szoba és aula sem. A többcélú intézmény 
létrehozásának indoka elsősorban a gazdaságos működtetés, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 1111994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. mellékletében 
meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben foglaltak teljesítése volt. A hiányzó 
óvodai helyiségeket (óvodai tomaszoba, fejlesztőszoba, aula) az iskola épületében 
biztosították 

A többcélú közoktatási intézmény egységes pedagógiai programot készített. A személyi, 
tárgyi feltételekjavítását is közösen oldották meg. 

A két intézmény nevelési-pedagógiai összmunkája példaértékű az igazgató és az óvodavezető 
szakmai, emberi együttműködésének köszönhetően. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember l-jén lép hatályba. 
2013. január l-jével az önkormányzat által fenntartott általános iskolák és egyéb intézmények 
átkerülnek állami fenntartásba, míg az óvodai ellátás továbbra is a települési önkormányzatok 
kötelező feladata lesz. 

A szabályozás jelenlegi szakaszában nem tudjuk, hogy az óvodai és iskolai feladatokat is 
ellátó többcélú intézmények fenntartói joga kihez kerül, ezért az állami fenntartásba történő 
átadás előtt célszerű megfontolni a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek 
Háza Óvoda szétválasztását, hogy ismét önálló költségvetési intézményként működjenek. 

Két intézmény kialakításának többféle jogi útja lehet: 

l. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Aht.) 8. § (l) 
bekezdés b) pontja szerint költségvetési szerv alapítására jogosult helyi önkormányzati 
költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat. A (3) bekezdés szerint: Költségvetési szerv 
alapítása történhet oly módon is, hogy a költségvetési szervből kiválás történik, amely alapján 
a költségvetési szerv az alapító okirat módosítását követően tovább működik, ezzel 
egyidejűleg pedig az alapításra vonatkozó szabályok szerint egy új költségvetési szerv jön 
létre. 



2. Az Aht. ll. § (1)-(3) bekezdései szerint: Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet 
jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetni. 
(2) A költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással történhet. 
Az átalakítás lehet egyesítés vagy különválás. 
(3) Különválás esetén a különváló költségvetési szerv megszűnik, jogutódjai az átalakítással 
létrejövő költségvetési szervek. 

Az átalakítás érdekében a költségvetési szervek alapító okiratának módosítására van szükség. 

Pénzügytechnikai, szakmai és gazdasági megfontolások miatt a kialakítás l. változatát 
javasol om. 

II. Hatásvizsgálat 

l. Épület: Az óvoda kiválásának eredményeként a létrejövő általános iskola a tanulókkal, 
tantestülettel, az épülettel együtt átadható állami fenntartásba. A Gyermekek Háza Óvoda 
továbbra is a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában 
működtethető, maximálisan 94 gyermek számára biztosítva a zavartalan óvodai ellátást. Ezzel 
megtartható az általános iskola épületében működő óvodai épületrész és az óvodához tartozó 
udvarrész. 

Az óvoda és iskola közüzemi szolgáltatásai az alábbiak szerint valósulnak meg: 
a) az áramszolgáltatás külön-külön mérőrendszerről működik, 
b) az óvoda gázkazánnal, saját gázórával rendelkezik, 
c) a vízszolgáltatást az általános iskolán keresztül biztosítják, az óvodai fogyasztást al

mérőn keresztül mérik. 

2. Vezetési szerkezet: Jelenleg a többcélú intézmény vezetését magasabb vezetői megbízással 
rendelkező igazgató, a tagintézményt intézményegység-vezető látja el. Az intézmény 
átalakítása a vezetési szerkezetet is érinti. 

Az óvodavezetői, valamint az óvodavezető-helyettesi megbízások magasabb vezetői 
megbízásnak minősülnek, ezeket pályáztatni kell. A jelenlegi intézményegység-vezetői pótlék 
alacsonyabb, mint az óvoda vezetésére adott magasabb vezetői pótlék. Számolni kell ennek 
különbözetével, illetve az óvodavezető-helyettes pótlékával is. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 18. § (l) bekezdése 
rendelkezik az intézményvezetői megbízás feltételéről, a vezető kiválasztása a Kt. 18. § (8) 
bekezdése alapján nyilvános pályázat útján történik. 

3. Adminisztratív következmények: 
a) új intézményi név megállapítása 
b) az intézményi dokumentumok módosítása miatt (nevelési, pedagógiai program, 

szervezeti és működési szabályzatok, házirendek) megnövekedhet az irodaszerigény, 
(fénymásolópapír és nyomtatópatron), 

c) a kiválás miatt az óvodának új OM azonosítót kell igényelni. A közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (Il. 13.) Korm. rendelet 
12/ A. §-a szerint a közoktatási intézményeknek OM azonosítóval kell rendelkezniük. 

d) az intézmények névtábláinak cseréje, 
e) az intézmények bélyegzőinek cseréje, 
f) az új bankszámla nyitásának díja, adószám igénylése, 
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g) az óvoda jelenleg nem rendelkezik tornaszobával (nem is alakítható ki), ezért 
"Együttműködési megállapodás" megkötését javasolom az általános iskolával a 
tornaterem használatára vonatkozóan. 

A kijelölt szakértő díja költségnövelő tényező. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Kt. l 02. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó "dönt a közoktatási intézmény 
létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi 
körének módosításáról, nevének megállapításáról". 

Az átszervezéssel és a közoktatási intézmény nevének megállapításával összefiiggő döntés 
előtt a fenntartó: 

a) beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői 
szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak az óvodaszéknek, az 
óvodai szülői szervezetnek a véleményét, 

b) a 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. 

Az átszervezésre csak július, augusztus hónapokban kerülhet sor. 

A Kt. 88. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a 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. 

A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni a 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 a Kt. 121. § (l) 
bekezdés 3. pontja, a megfelelő színvonalon való gondoskodás fogalmát pedig a 22. pontja 
határozza meg. 

A fiiggetlen közoktatási szakértő személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a 
közoktatási feladatkörében eljáró kormányhivatal tesz javaslatot. Be kell szerezni a Budapest 
Főváros Önkormányzata- fejlesztési tervre épített- szakvéleményét, amelyhez a fiiggetlen 
szakértő véleményét is meg kell küldeni. 

Ajavasolt átszervezés esetében sem a szülőket, sem a gyermekeket nem érné aránytalan teher, 
és továbbra is a megfelelő színvonalon gondoskodhatna az Önkormányzat az intézménybe 
járók ellátásáról. 

A Kt. 102. § (ll) bekezdése szerint "A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az egyéb 
átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja." 
Javasolom, hogy az intézmény átalakítását a Képviselő-testület 2012. július l-jei hatállyal 
állapítsa meg. 
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Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április ... 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~ 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2012. ( ...... )határozata 

a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvodából költségvetési 
szerv kiválással történő alapításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 
intézményből kiválással történő átalakítással 20 ll. július l-jei hatállyal két önállóan működő 
költségvetési szervet, általános iskolát és óvodát hoz létre. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetési eljárásokat 
folytassa le, és az átalakításról szóló, valamint az új intézmények nevének megállapítását 
tartalmazó előterjesztést a szakértői- és egyéb vélemények ismeretében nyújtsa be a 
Képviselő-testület májusi ülésére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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