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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményeket érintő 

átszervezés véleményezéséről 

1. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a Kelet- Pesti Tankerül eti Központ (a továbbiakban: Tankerül et) 
igazgatója 201 8. március 7-én átszervezési j avas latot tartalmazó dok umentációt küldött meg 
véleményezésre, melyet az e l ő te1j esztés 2. mell ékl ete tartalmaz. 

A nemzeti közneve l ésrő l szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt. ) 83. § (3) 
bekezdés b) és d) pontj ai értelmében a fenntartó a köznevelés i intézmény átszervezésével, 
nevének megáll apításával összefüggő döntése előtt beszerzi az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) 
pontj a szerinti , a fenntartó vagyonkezelésében l évő ingatl an tul ajdonos önkormányzatának 
véleményét. Az Nkt. 83. § (5) bekezdése alapj án a vélemény ki alakításáho z minden olya n 
info rmációt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezés i joggal rende l kezők részére, amely a 
fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialak ításához - az 
info rmációk hozzáférhetővé tételének napjátó l szám ítva - lega lább ti zenöt napot kell 
bi ztosítani az érd ekeltek részére. 

Az Nkt. 84. § ( 1) bekezdése alapján a fenntartó a köznevelési intézmény részére új fe ladatot 
az ell átáshoz szükséges feltételek biztosításával áll apíthat meg, továbbá az Nkt. 84. § (7) 
bekezdése d) pontja szerint a tankerül eti központ által fenntartott intézmény esetében az 
oktatásért fel e l ős miniszter l egkésőbb az intézkedés tervezett végTehajtása éve májusának 
utol só munkanapj áig hozhat döntést a nevelés i-oktatási intézmény átszervezésével 
kapcsolatban . A tankerül eti központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezésérő l 

az oktatásért fe l e l ős mini szter dönt az Nkt . 77. § (2) bekezdés k) pontj a értelmében. 

A T ankerül et igazgatój a három intézmény átszervezésével kapcso latban kéri Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a to vábbiakban: Önkormányzat) véleményét. 

1. Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nyelvü Á ltalános Isko la 

A Tankerület az átszervezés során a tagintézmény ki válását j avasolj a tekintettel arra, hogy az 
Üll ő i úti tagintézmény az önálló müködéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 
rendelkezik. 

2. Kőbánya i Keresztury Dezső Á ltalános Isko la 

A Tankerül et az intézményátszervezési koncepciójában az intézmény szakmai 
alapdokumentumában a fe ladatell átás i hel yén meghatározott fe lvehetö max imáli s 
tanulólétszám módosításá t kezdeményezi. A jelenlegi max imáli san fe l vehető 550 fő helyett 
maximálisan fel vehető 450 fö meghatározását j avaso lj a. 

3. Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskol a, Készségfejl esztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

A nevelési-oktatás i intézm ények müködéséröl és a köznevelés i intézmények névhasználatáró l 
szó ló 20/201 2. (V ili. 31. ) EMM I rendelet 123. § (1 ) és (2) bekezdése alapj án a közneve lési 
intézmény a müködése so rán ki zárólag o lyan nevet használhat, amely szerepel a közneve lés i 
intézmény szakmai alapdokumentumában. A köznevelés i intézmény hi va talos nevet, többcé lú 
intézmény esetében a hi va talos névbő l képzett röv id nevet használhat. 



Az átszervezési javaslat az intézmény hivatalos megnevezése mellett a rövid elnevezés ·
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfej l esztő Iskola és EGYMI 
használatának biztosítására irányu l. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat támogassa az átszervezéseket és az elnevezés 
megállapítását érintő javas latokat. 

II. llatásvizsgálat 

A nemzeti köznevelésről szó ló törvény végrehajtásá ról szó ló 229/20 12. (Vlll. 28.) Korm. 
rendelet 12. § ( 1) bekezdés b) pontja alapján a köznevelési intézmény szétválása a kiadott OM 
azonosító érvényességét nem érinti . Az Oktatási Hivatal a kül önvá ló köznevelési intézmén y 
részére új OM azo nosítót állít ki tekintettel arra, hogy az köznevelési fe ladatot lát cl. 

A kötelező köznevelési közfeladatot ell átó köznevelési int ézmény körzethatárait a 
kormányhivatal egyértelmüen és e lkülönítve tudja megá ll ap ítania a Kápolna téri , il letve nz 
Ü ll ői úti intézm ények esetében. 

A Tankerület által rendelkezésre bocsájtott információk alapj án a kötelezőfeladat e ll átás 
bi ztosítását nem veszélyezteti a maximálisan fe l vehető tanulólétszám csökkentése a Kőbányai 
Keresztury Dezső Á ltalános Iskola feladate ll átási helyén. 

A többcélú intézmény esetében a hi vata los névből képzett rövid név könnyebb 
használhatóságot bi ztosí t. 

III. A végrehajtás feltételei 

A döntésről értesíteni kell a Tankerület igazgatóját. Az Önkormányzat az átszervezésekhcz 
nem biztosít költségvetési többlettámogatást, tekintettel atTa, hogy a gyermekétkeztetést a 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási Nye l vű Általános Iskola székhely és 
tagintézménye eddig is külön látta el, így a szétvá lasztás e tekintetben nem eredményez 
vá ltozás t. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
el őterjesztés 1. , 2 . és 3. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 20 18. áprili s ~ ." 

Törvényességi szempontból e ll cnjegyzem: 
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! . melléklet az e/6terjesztéshe::: 

Budapest Főváros X. kerület Kőb~"inyai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2018. (IV. 10.) határozata 
a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát 

érintő átszervezés véleményezéséről 

1. Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat Képv i se l ő-testü l ete a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü Á ltalános Iskola szakmai 
alapdokumentumának módosítását (az Üll ő i úti tagintézmény önáll ó intézményként 
tö1iénő továbbmüködése tekintetében) támogatja. 

2. A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési többlettámogatást nem biztosít. 

Határidő: azon nal 
Feladatkörében érintett : a I-fománszolgáltatási Főosztály vezetője 

2. melléklet az e/6terjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (IV. 10.) határozata 
a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolát érintő átszervezés véleményezéséről 

1. Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Isko la szakm ai alapdokumentumának módosítását (a 
maxi máli san felvehető tanulólétszám 450 főre módosítása tekintetében) támogatja. 

2 . A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési többlettámogatást nem biztosít. 

Határidő: azo nn al 
Felad atkö rében éri ntett: a Humánszolgáltatási Főosztál y vezetője 

3. meflélcfet az e/6terjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (IV. 10.) határozata 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskolát, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt érintő átszervezés véleményezéséről 

1. Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbán yai 
Komplex Óvoda, Á ltalános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Intézmény szakmai alapdokumentumának módosítását (az 
intézmény rövid e lnevezéseként „Kőbányai Komplex Óvoda, Á lta lános Isko la, 
Készségfejlesztő Iskola és EGYMI " megállapítása tekintetében) támogatja. 

2. A Képviselő-testület az átszervezéshez kö ltségvetési több lettámogatást nem biz tosít. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztá l y vezetője 
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Kovács Róhe1·t 
polgánnester 
részére 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

BudaRest 

Szent László tér 29. 

1102 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
Melléklet: 

TK/202/108 7- /15/201 8 
Dienes Diana 
795-9420 
3db 

Tárgy: Felkérés intézményátszervezéssel kapcsolatos vélemény kialakílúsára 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A nemzeti köznevel ésrő l szóló 201 l. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja 

sze1int intézményátszervczés minden olyan fenntartói döntés, c1mely a szakmai 

alapdokumentum 21. § (3) bekezdés ch) pontjában felsoroltak bá1melyikének módosulásával 

jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítá st és az olyan vagyont érintö döntést. 

amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a fenntartó - a tankerületi központ , 

kivételével - dönt a köznevelési intézmé ny átszervezéséről. 

Az Nkt. 21. § (3) bekezdés j) pontja értelmében a szakmai alapdokumentum taiialmazza a 

nevelési , oktatási feladatot ellátó feladatellátási hclyenkénr felvehető maximáli s 

tanulólétszámot. A 83. § (2b) bekezdés a) ponlja alapjún az oktatúsi központ dönt a tankcrüleli 

központ által fenntartott köznevelési intézmény 21. § (3) bekezdés/)~/) pontjaiban fölsoro ltak 

módosulásával járó átszervezésről. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevö szervekröL valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016 . (VI. 10.) Konn. rendelet 2. § (l) b) pontja, és a 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ Szervezeti és Müködési Szabályzata 5. § (2) bekezdés h) 

po ntja alapján a tankerületi központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő , 

fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében a Klebelsberg Központ útján 

javaslatot tesz az oktatásért felelős mini szter részére a fenntartási körébe taiiozóan 

köznevelési intézmény átszervezésére irányuló döntés meghozatalára, közremüködik a dönté s 

előkészítésében , a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján vélem ényezés i, 

egyetértési joggal rendelkezők véleményét, egyetértését. 

Az Nkt. 84. s (7) bekezés d) pontja sze1int a fenntartó , a tankerület i központ, va lamint az 

állami felsőoktatási inté zmény által fönntartott intézmény esetében az oktatásért fclc lös 

miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig 

hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban. 

.., 



A Kelet-Pest i Tankerületi Központ feladatellátási területén - Budapest X. és Budapest X\/11. 

kerületben -, a fenntat1ásában müködő nevelés i-oktatási intézmények is javas latot tehettek 

i n tézm én yá tszervezésre. 

Tankerületi Központunk 2018-as intézményátszervczési koncepcióját feltetjesztettük és az 

átszervezési j avaslatokról egyeztetést fo lytattunk a Klebelsberg Központban . 

Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése sze1int a fenntartó a köznevelési 

intézmény átsze rvezéséve l összefüggő elöntése vagy véleményének kialak ítúsa elött besze rzi 
az intézmény alka lmazo tti közösségének, az iskolaszéknek, a szLilö i szervezetnek. az iskolai 

diákönkormányzatnak, a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának a 
véleményét. 

A nevelési-oktatás i in tézmények müködéséröl és a közneve lés i intézmények névhaszná latáról 
szóló 20/20 12. (VTII . 31.) EMMI rendelet (a tovább iakban: Mükr.) l'.2 1.§ (7) bekezdése 
sze1int az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény 
müködésével kapcsola tos va lamenny i kérdésben. 

A Kelet-Pes ti Tankerületi Központ Budapest X. kerület i feladate ll átás i helyén ,1z 
intézményátszervczés három nevelési -oktatási intézményt érint: a Kőbányai .Janikovszky 
Éva Magyar - Ango l Két Tanítási Nyclvií Által:ínos Iskol:ít ( 1 105 Budapest, Kápolnn tér 
4.; OM azo nosító: 034952), a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolát ( l 106 

Budapest, Keresz túri út 7-9.; OM azonosító: 034959) és a Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általán os Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
lntézményt (1107 Budapest, Gém utca 5-7.; OM azonosító: 038418). 

1. 

A Kelet-Pest i Tankerületi Központ, mint a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar - Angol Két 
Tanítási Nye l vű .Ál talános Iskola (a továbbiakban: Székhelyin tézmény) ( l l 05 Budapest, 
Kápolna tér 4.; OM azonosító : 034952) fenntartója a 20 l 8-as intézrnényátszervezés i 
koncepciójában feltetjesztette az átszervezési javaslatot: az intézménv jelenlegi 
tagin tézményét éri ntő vá ltozást: a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői Úti Tagintézménye (a továbbiakban: 
Tagintézmény) (1 10 1 Bud apest, Üllői út 11 8.) kiválását, székhelyintézménnyé válását. 

A Tagintézmény, mint Budapest Kőbányai Önkonmínyzat Alta lános Iskola ( l 101 Budapest, 
Üll ői út 118.) 2004 . j únius 30- ig önálló intézményként működött. Az intézményt fennt<1rtó 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv i selő-testülete döntött az 
intézmény átsze rvezésérő l , 2004. júl ius 1. napjától megszü n te tésé ről. beo lvadással Budapest 
Kőbányai Önko1111ányzat .Jan ikovszky Éva Altalános Iskola tagintézrnényévé vá lásá ról. 

A Tagintézmény kiválását, ismét székhelyintézménnyé válúsá t inclokolj n: a Tagintézmény, 
mi nt korábban önálló álta lános isko la történeti múltja; a Székhely- és a Tagintézmény 
épületének fö ldrajzi távolsága; a ta nulók fe lvétele a Tagintézménybe az egykori felvéte li 

körzethatára alapján történik; a Székhelyintézmény és a Tagintézmény szakmai 
munkaközösségei , a szülői közösségek , a diákönkormányzatok egymástól elkülönülten 

Sz~khc'ly : 1 10(, Budapes1. K~resztú ri út 7-9 . 
Tdclrrn : +36-1-795-95-0'i 

E-1llui l : ild iko.l'ekw(i'[kk.gtn· .hu 



működnek ; nehézkes az in form ác ióáramlás; a Tagin tézmény önálló intézményként 

hatékonyabban képes müköcl ni; a Tagi ntézmény nyolc évfol yamán mük öcl ő 16 osztályban 

tanuló diákok létszám a: 332 fö ; a Tagintézmény közel ébt!n lakópark építés i beruházásokat 

követően tanulólétszám növekedés vá rható. 

Az intézményt fenntartó Kelet-Pesti Tankerületi Központ támo gatja az átszervezés i 

jav aslato t, a Köb:ínya i Ja nikovszky Éva M agyar - Angol Két Taníti,si Nyclvíí f\lt al:ínos 

Iskola Üll öi Út i Tagintézményét érintő változást: a Tagintézmény kiválásá t, 

székh elyintézménnyé válását. 

A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar - Angol Két Taní tási Nyc lvü Álta lános Iskola 

intézményvezetöje jelen leg a teljes intézmé nyi tanul ólétszá m alapján részesLil veze t ő i 

pótl ékba.n. A Tag intézmény önálló intézménnyé vá lásával csökken az intézményve:r.c töi 
pótléka, valamint a munkakör változás következtében hav i BKK utazási bérletre sem lesz 

jogosult , ami szintén kiacl áscsökkenés t jelent. 

A Tagintézmény kivá lását, Székhelyintézménnyé válásá t követöen az új intézményben a 

vezető i pótl ék és annak j úrnléka növekszik , valamint egy tová bb i intézményvezető -h e l yet tes 

megbízására va n lehetéíség Dologi kiadás: a nyilvántaiiásba vétel költsége va lamin t a 

bé lyegzők és a címcrtábla elkészítése, az iskolai honlap működte tése. A fedezet rend elkezésre 

áll. 

1.) Fentiekben leírtak alapj án javasoljuk a Kö bánya i Janikovszky Éva Mag)'ar· -

An gol Két Ta nítás i Nyelvű Általános Iskola szakmai a lapdo kumentumát az alá bbiak 

szerint módosítani: 

a „2. Feladatellátási helyei" cí mszó alatt a „2.2. Tagintézmények megnevezése és 

telephelyei 2.2. 1. Tagintézmény hivatalos neve: Klfhrínyai .Janikovszky Éva Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvíi Altalános lslw/a Ülló'i Úti Tagin téu11 é11ye 2.2.1.1. Ügyviteli telephelye : 

1101 Budapest, l!lfó'i út l18. " szövegrész törlését , valamint a 

„6. Köznevelési és egyéb alapfeladata " cí mszó alatt a 

,, 6. 2. 1101 Budapest, Üllői út 118. 
6. 2.1. álta!állos iskolai 1zel'elés-oktatás 
6.2.J.1. nappali rendszeríi iskolai oktatás 
6. 2.1. 2. alsó tagozat, felső tagozat 
6.2.1.3. sajátos nevelési igény íi tanfllók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés f ejló'dési zavarral 

küzdó'k, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos- hallási 
fogyatékos, érzékszervi.fogyatékos - látási fogyatékos) 
6.2.1.4. kéttanitási nyelvi'! nevelés-oktatás (angol) 
6. 2.2. iskola maximális létszáma: 448 fő 
6.2.3. iskolai köny vtár sc{ját szervezeti egységgel 
6. 2.4. tan uszodai szolgáltatás" szövegrész törl ését és a 

„ 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendel/<ezés és használat j oga" cí mszó 

alatt a 
,,7.2. 1101 Budapest, Ülló'i út 11 8. 

Székhely 1106 Budapest. Kc·rcs,.1 úri út 7-9 . 
Tclcíon: +36- 1-795-95-09 

E- mail : ildi ko.fckctcQilkk .go v. lH) 



7.2.1. Helyrajzi száma: 38315/43 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 2818 nm 

7.2.3. fotéz111é11y jogköre: ingyenes lwsználatijog 

7.2.4. Fe1111tartó jogköre: vagyo11kezelffijog" szövegrész törlését. 

2.) A Tagintézmény kiválásával az új intézmény nyilvántai-tásba vételével lrnpcsola tos 

eljárás lefolytatására van szükség. Javasoljuk, hogy a szétválással kivált, önálló 

intézmény a jelenlegi típusát megtartva, köznevelési feladatait változa tlan formában 

lássa el székhelyén, a szakmai alapdokumentumában foglaltak szerint: 

,,1. J\1egnevezései 

1.1. Hivatalos neve: Üllői Úti Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvíí Attalános Iskola 

1.2. Idegen 11yelvíí neve: Üllői Street Hu11garir111-Englislr Dual Language Pri111a1y School 

4. Típusa: általános iskola 

5. OM azonosító: (eljárás lefolytotásáL követően kel'iil bejegy:ésl'e) 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1.1101 Budapest, Ü/ló'i tít 118. 
6. 1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1. 1.1. nappali rendszeríí iskolai oktatás 

6.1. 1.2. alsó tagozat, felsó' tagozat 

6.1.1.3.st~iátos nevelési igényíí tanulók integrált nevelése-oktatása (111ozgásszer11i 

fogyatékos, beszécff'ogyatékos, autizmus 

spektrumzavar, egyéb psúchés fejlődési zavarral klizrlők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi 

fogyatékos, érzékszervi.fógyatékos 

- hallásifogratékos, érzékszervi fogyatékos - látásifogyatéko.,) 

6.1 . .l.4. kéttanitási nyelvíí nevelés-oktatás (a11gol) 

6.1. 2. iskola maximális létszáma: 44 8 jő' 

6.1.3. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

6. 1.4. tan uszodai szolgáltatás 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és lrasználatjoga 

7.1 .1101 Budapest, Üllői út 118. 

7.1.1. He~yrajzi száma: 38315/43 

7.1.2. Hasznos alapteriilete: 2818 11111" 

11. 

Tankerületi Központunk a 2018-as intézrnényátszervezési koncepciójában felte1jesztette az 

átszervezési javaslatot, a Kőbányai Keresztury Dezsö Általános Iskola szakmai 

alapdokumenturnában a feladatellátá s i hel yén meghatározott lelvehetö nrnxim á li s 

tanulólétszám 100 főve l történö csökkentését. 

Az általános iskol a régi épületrészében ( 191 2 m:?.-en) kapott elhelyezést a Ke let- Pest i 

Tankerületi Központ , valamint a Főváros i Pedagógiai Szakszo lgá la t X. Ke rü le ti 

Tagintézménye. Ebből következően az isko la osztál yterem kapacitása csökkent. Az isko la 

tanulólétszáma az OSAP szerint: 381 fő . Az e lkövetkező években je l ent ős gye rm ekl étszúm -

Sz~kh cly: 1 106 8udar e-~ 1. Keresztúri ú1 7-9. 
Tck fo n:.; 36- 1 -"/95-95-09 

E-mai l: ildiko.kkél_é(!"11kk.gov ,hu 



növekedés nem várható. A jelenlegi maximálisan relveh e t ő 550 fő hel ye tt 111 ax im fi li sa11 

felvehető 450 fő meghatározását javasoljuk a szakmai al apdokum entumban. 

Az intézményt fenntartó Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatja az átszervezési j avaslatot, 

a Keresztury Dezső Általános Iskola szakmai al apdokurnenturnában a „6. Köznevelési és 

egyéb alapfeladata 6.1. 1106 Budapest, Keresztríri út 7-9." címszó alat t n "6.1. 2. 

i11téz111é11yegysége11ké11ti maximális létszám: 550 Jó'" szövegrész törl ését, helyette a „6.1.2. 

intézmé11yegységenkénti maximrílis létszám: 450 fő" szövegrész beem elését. 

Az intézmény a módosításból adódó személyi és tárgyi feltételekkel rendelkez ik. 

Ill. 

Az intézményi kezdeményezésnek helyt adva a 2018-as intézrnényátszervezési kon cepcióban 

Tanke1iileti Központunk felte ,:jesztettc az átszervezési j avaslatot, miszerint a Kőb:íny ai 

Komplex Óvoda, Által.ínos Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagóg iai 
Módszertani Intézmény hivatalos megnevezése mellett az intézmény rövid elnevezése is 

használható legyen az Nkt. 20. § (1) bekezdés f) pontja al apján: az Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény mellett az EGYMl rövidítés használata. 

A rövidített név haszn álata költségvon zattal nem jár. Az intézmény cím ertábl áján és a 
bé l yegzőjén továbbra is a teljes név szerepel. Az intézmény a módosításból adódó személyi és 

tárgyi feltételekkel rendelkezik. 

A köznevelés i intézmény szakmai alapdokumentuma az Nkt. 21. § (3) bekezdés b) pontja 

szetint tartalmazza az intézmény - külön jogszabályban m eghatúrozott - hi vatalos nevé t. /\ 

Mükr. 123. § ( l) és (2) bekezdés b) pontja szerint a köznevelési intézmény a rnüködése sonín 

kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel az e rendeletben meghatározottaknak és 

szerepel a szakmai alapdokumentumában. Közneve lési intézmény többcélú intézmény 

esetében a hivatalos névböl képzett rövid nevet használhat. 

Az intézményt fenntaiió Kelet-Pesti Tankerületi l<.özpont támoga tja az átszervezési javas lmot, 

a Kőbányai Komplex Óvoda, Álta lános Iskol a, Készségfejlesztő Iskola és Fgységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Tntézrnény szakmai alapclokumentum ában az II J. 

Megnevezései " címszó alatt az 11 1.2. Rövid neve: Kó'brí11yai Komplex Óvoda, Á ltalános 

Iskola, Készségfejlesztő Isko la és EGYMI" szövegrész beemelését. 

JV. 

Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) és d) pontja, (4) bekezdés h) pontja és (5) bekezdéséb en 

foglaltak alapján kérem, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbú n y ai Önkorm ányzat a 

a Kőbányai .Janikovszky Éva Magyar - Angol Két Tanítási Nyclvií Ál talános Iskolá t 

(l l 05 Budapest, Kápolna tér 4.; OM azonosító: 034952) , a Kőbányai Keresztury Dezs ő 

Általános Iskolát ( 1 l 06 Budapest, Keresztúri út 7-9.; OM azonosító: 034959) és a Kőbán)' a i 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagó g iai 

Módszertani Intézményt (I I 07 Budapest, Gém utca 5-7. ; OM azonosító : 0384 [8) érintö 

intézményátszervczésre vonatkozóan kiilön-külön alkoss a meg vé leményét. 

Székhdy· 11 06 Uudnpest. Kcrcsz1úri Ül 7- lJ 
Tck !nn: +36-1-795-95-0'J 

E-mail : ildiko.fckc1~.@!ck.gov. lw 



Kérem, hogy Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvisclő

testiiletének döntéséről szóló határozatok kivonatait intézményenként két-két eredeh 

példányban lehetőség szerint 2018. március 29-ig (csütörtök) 15:00 óráig szá mo m ra 

papír alapon és elektronikus formában Fehér Gyöngyi szakmai igazgatóhelyettes 

számára a judít.gvongyi.fcher@kk.gov .hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. 

Segítő együttmüködését köszönöm. 

Budapest, 20 1 8. március ;,'<,." 

Üdvözlettel 

-::--.,., ~~1 . 
esr: tc1~""'-.. Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

"--,,,, 122\ tankerületi központ ign gató 
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Székhely: 1106 Buda pes t, Kcrcsztu,i ul ·1 -9. 
T elefon: ·· J ú-1-795 -9S -09 
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Az intl!zmCny szCkhclr c szcn11 11 megye Budapest 
Fennt~HIÓ tankeJi1lt 1i központ mégnn·t' zCs~: Kclec- Pes ti Tan keruk li Koz.punt 
O:VI azonosí tó: 034952 

Kii hll nyai J :.mi kovszhy f: vn ~f;,gyar- Ango l Két T,inít;ís i ;\fyl'lvü A11 alií nus Iskola 
szakma i alnp dok um enlunrn 

i\ ncmzc:ti kOzncvtlisröl szóló 20 11. t.! ,·i CXC. tfüvt: ny 2 1. § (3 ) hc.:kc.: zd~sc SLL" rintí ta rtalommal, li gyck mmt!I a nc,·e!C:si-oktatási inh!zmt!nyr:k nnikock sC röl ~s :i 

köznevelési intCzményck nC,· lwszná latáról szóló 20120 12 { VII I. J I .J EMM I rcndckt 123. § { 1) bckezdCsChc n Jc irt akra, az alábbi sznkm:u alapdohumc11 1umot adom 
ki : 

A kozn~n:I C:s i intt!zmCny 

1 1. lll\·atalos neve 

1 2. !<legen nydvti JH!Vt: f:: va Ja111 kovszky I lunganan - English Du'1 1-Langu.1gl! Prnmuy School ln KOh:lnya local Guv~rnment 

2. Fcl,111:ltcll ótnsi hr lyei 

2.1. Székhe lye 1105 Budapest. K;ipolna 1ér -L 

2.2. Tagintézmények mi.:gncvt·zCsc Cs tc lt!phclyci 

2 2.1 T~ginté2mf ny hivJ talos neve: 

2.2.1.1. Üg)·,·nell tclephd yc· 

Kübúnyai .la111kovszky r\·a Magy,ir - Angol Kél Tamlús1 Nyelvü Alta limos Isko la Úl\ll1 Úu Tagi nlt~1.mt.:11) e 

11 01 Budapest. iillöi út 11 8 

J. Alapító és n fc1111 rn rtó neve és székh elye 

3 1 Alapító szerv neve. Embcn Erö forr:ísok Minisztefiuma 

emberi er0források m111 isL1erc 

1054 Budapes t, Akadémia utea 3 

Kele t-Pesti Ta11 kcnilct1 Kuzpu111 

1106 Budapest. Ke1 cszt ú1 i út 7-'J . 

3.2. i\ lapi tói jogkör gyakorló.ia, 

3.3 Alapiíó szCl.hdyc . 

3.--1 Fennt.1rtó n C\'c: 

J.5 Fennli.l r ló szc: khelye 

4. Típ usa: 

5. O~ l azo no.sí ló: 

általános is,ola 

03~9:<2 

G. Közneve lési és egyé l> :1l npfc lad a t:1 

6 1 / / tJ.i il11(/11J>L'\'I, Kú""""' l l'r .J. 

6.1. 1 áltnlános isk\l la, nc\'ck s-ok lalás 

6 1 1 l nappalt rendszcrü 1skob 1 oktat;.\s 

6 1 I 2 alsó tagozat, fc lsö tagozat 

sa3útns ncv~lcs1 1gJ-nyÍI trm ulok m1egril lt 11evelC's1.." -oklulíls.1 (mozgósszl'1v1 fú g) atCkus, l>1:s1.1::J fogya1Ck os. <Ju t1zmu;,; 
fJ 1 1 J spck1rnmzavc1 r. egyCb ps21chcs fe.1 lödC:s1 za,·arral kuzdök. é11e lr111 fogy ut l'.ko~ - t" nyhc Cr1i..: lm1 fogya1Ckos. i rzékszer\'l íogy;.11Ckos 

- hulhis1 fogyatékos. é rzékszcm fogyatékos - latas i fogyatékos) 

6 1 1 4 kéuunitá si nyclvü ncvclés-ok lohis (ango l) 

() 1 2 iskobl maxumi li s li tsz.á 111a· 634 ró 

6. 1.3 1skola1 kon)'vt:ir sa.1.it sz..: rn :zcti cgyst!g~d 

6 1 -l . 1a m1s1.od,11 szolgúlrn tás 

6.2 /1/// Hudupest. /!liú, IÍI 1/8. 

6.2 . \. :i ltalimos iskol:ii 11 L" vclés-okrn1íls 

6.2.1.1. nappali rc:nclszcrü i:-ko la1 okta tás 

ó.2. 1 2 alstl tago,:i t. fdsö tagozat 

:ii\Játos nevd61 1gt'.'n~1ü 1;11 mlók 1nh~gnih ni:vclCsc-uk tat;\.S;.1 (mozgasszcrv1 l'og!'ltt! kos. bcszé<l fogy:w:•kos. au111mus 
6.2 1.3 spcktrum7..lVJr, egyéb pszic hés íq lödes i 7.avarral kü,.dók. c:rtd mi fo gyatt!ko:; - enyh(' ~rtdmi fogya t~kos. érzdks1.crvi fogy:i t\!kos 

- lrn ll jsi fogy,u~kos. C17.Ckszcn·i fo gy,11Ckos - lá1:is i fo~ya 1ékos J 

ó.2 . 1 4 l t.': tlil nit;is1 nyc h·\J 11cvt:l<!s-ok1at.\s (angol) 

(, 2 2 1sko l:1 max1 mil lis k t~züma -HS fl) 

6.2.J 1skol:l i könyvi.l r sajá1 szcí\'t!Zct i cgysCggc l 

6.2.-1 umuszoda1 s1.olg,\l ta tíls 

7, A fcladat cll :it:\st szolg:il ó "agyon és a felet te va ló rc nd c ll<czés és hnszn:\ lat joga 

7.1 1105 IJ11daptist, Kit11ol11a 1Jr ./. 



7 1. 1 Hely , a_1zi mima 

7 I. :! Hn s;, nos ~lnptcrnktr 

7 1.3. l:111.!zm~ny .1ogk1.H<! . 

7 1.4. Fenntartó jogkorc 

7 2. 1///1 H11d11pes1. (l/lö1 1i1 118. 

7.2 1. Hclyra.1zi ,záma: 

7.'2.'2 . Hasn1os alaptcrllll! te 

7 2.3 Jn1Jz111C:ny _1 ogkort! 

7 :! -t . Fcnntarló joglön.• 

8. V1íllnlkoz.~si tevélH·nysl'J?c l nt'm folyt:itl\ólt. 

41-154 

) 765 ll lll 

mgyc11c:,. haszn:ib ti Jog 

vagyonktzdöi jog 

3S3 \5 -IJ 

2818 nm 

1ng)·cnci; h~1 s,m:iln11 jog 

, agyo11ktzd üi jog 



A7 mtézmCny székhelye snrrnli megye · Bud2J-)C'$t 
f-tnn1anó tankcrnl t:ti közpúnl mt:gnevaésc: K~kt-Pc-stJ TankcrOkti Kozpont 
OM azonosító· 034959 

KöL:in)' ili Kcrc~z111ry 0 <"7-~Ö A.lt..ibín<i~ Isko la 
sz:1k 111 ai nlaµUukum c11t 11111 ;1 

A rn:nudi koz nc: n:ICsröl szóló 20 11. Cvi CXL' . 1ör, ~n~· 21. § ()) bc.:h.cz<lt:sc s1.crint1 lílf!Jlommal. lígyl."h:mmd a 111.:, ·t:lt!.'H-oh.tat;is1 1nlClmCn~ ck müh.ödl!.c:.0 röl l!s J 

köznc\·~!Csi intb.menyeh: 111!vh;1sznrl ln1i1rOI szóló 2tl:2Ul 2 (VIII . J l) EivtMJ rt!ndckt 123. ~ (I} bck~zdCSChc n Jc1rtakra. az o! ll hb1 s;,.akmai alapcfokumc.:nt umo1 ,1 <l mn 

ki: 

A kozn~\'c lCsi mtt!LmCny 

1. 'lcl,!.UC\'CZÍ'.SCÍ 

1 1. H iva1nlos neve 

2. Fcla d atc ll ,ít,i si he lyei 

2 1. Székhclve: 

J. Alapító (·s a fe nntartó nevr és szé·khC'lyc 

.l. l . Alapi tó $ZL'IY llt.'\ ;; 

3.::! . /\ lapító1 jngkor gyakorlóJa 

3.3 Ala pító s:-áhelw 

3 4 Fen nt111ó nc,·c 

J) Fenn tartó Si'.c h.hclyc 

4. Tip usa: áltahi nos i~kola 

5. O~ I nzo nosiló: 034959 

6. Köznevelés i ('s egyéb nlapfcl:ul:t ta 

6 l. if ()(j Budapi.:.u. Ken\cllin IÍt .,-?. 

Köbá11)a1 Kere57.llll )' Dczsű Al tnlanos lsh.ola 

1106 Budapest . Keres,iüri út 7-9. 

F111b~n En'.jforrUsok M1nisztá1uma 

emberi c:rö fo11~ suk rniniszh.:1c: 

105-t Budapest. /\kadCn11a u1ca 3 

Kclc t-Pcst1 Tankcru le: 11 Ko1.pnn1 

I IOD Hud:1pcs1. K.rrts7.lur1 ut 7- 1> 

6. 1 1. óltal.inos iskolai nr:,·df.:s-0J...1a1ás 

6 1 l I nappali rcndszcrú 1:;kolnr ok1a1.is 

ó 1 1 2. :1l só tago1„11. fclsö tugozut 

saJ:itos ne,·~lés1 iginyll 1anulok 1ntq;nilt nevt!l~se-ok li11a.s<1 (mozg:lsszerv1 IOgyart kos. bcszCdfugya lCkos. n11111mus 

6 1 1 3 spcktrumzavar, egyt!b psí".1 ches Í..:.:Jlödési z,wmral kuzdök , Cr1..:lm1 fogyatékos - enyhe Cnclm1 fogya1Cko.s:, cr1ékszcr\'i ti.)gy.,11:·kos 
- h:illíl!il fobryatt!kos . c17{;k~zc1Y1 fogy:1 tékos - l.itási logyn lL·kos ) 

6. 1. 2 1skoht max1múlis létszáma 550 i'ö 

ú I .J . iskolai kót1yvtár sajl t szc1 vc:zct1 cgysCgg..: I 

7, A íelndotcll :lt,lst s,.olg:iló ,agyon és a felc!lc vnló rcntlc lkcz<'s és használat jogn 

7.1. // Otí /Jrrda11t•s1. A·1..·n·s::11in ú1 7 J). 

7 1. 1. Helyni ll l _o,;z;im:1 

7 1.2 . ll:'157.llOS alapt~ru lctc 

7. 1.3 lnt J.1.111C11y Jogkém .. · 

7.1 . ..i . Fcnn1ar1ó jogköre· 

8. V~ Jla lkc11..;isi le\'ékeuységl't 11cm fn lyt;\th:H. 

39210:tO 

6930 lllll 

ingy~n1.:s hasl11:ila t1 .1og 

vn~yonkL·td ö1 Jog 



A7. mtá111t!n~· sz~kh~lye sze rint i megye Budapes: 
Fcnnta11ó tankerukti k"bzpont mcg11l.'.\'t.:Z.ésc: Kdct-Pest1 Tank"L·rlllc1i Koi.p0111 
0~1 azonosító 03S-f 18 

Kiíb:\11y:ti Komplex Ó\od;1 , .• \Jtahínos lslrnht, Kési.sCgfcjlcsztö Iskola (·s E.g~·ségl'S Gyt)gypcd~gól,!.iai .'Vl ódn.cn,111i lnt é1.ml' 11 y 
sz;1kmai :1lapdok11mcnlum:i 

A 11cmzc11 köznc,disról s1..öló 20 11 i;vi CXC 1unt!ny 21 ~ f3) h1.: k1.:zd..:..~c s1cn1111 l;\rtah.munal. f1 g.ydc:mnicl a nc:,dC51-ok1arns1 1111t:zmt:n~ cl\ 11111h.odcs0rol 1,;, a 
koznC\'(,:/cs1 1111~zmi;nyc~ 111!, haszn:i!aiaról szó ló 2020 12. ( VI 11. J 1.) Ei'vJMI rcndclcl 123 § ( 1) bd.e,.dcscben lcirtakrn. a,. ul.ihb1 s1..ikmJ1 alnpdokumcnn1 mo t :idom 
ki: 

A koznt>\'e lCs1 intézmCn~ 

1. l\frgnc\'czl'sr i 

1 1 1 Ji,·arnlos nc,-c . Kbb,i11ya1 Komplex Ó\'od;i. Al talónos Iskola . KCs1.ség.fe1lesztó lst..ola is Egp t!gcs G) ógyµcJagóg 1:J1 Módszertani lnlt~7.rnl111\ 

Fcladn tcll:it,is i helye i 

2 1 Székhelye· 1107 BudapeS1. Gém utca 5-7. 

3. Alapító !:s a fenntartó neve rs szl·khrlyl· 

3.1 Ah.1pitó sz\!í\ neve. Emhcn F.rö l"orr:ísok Mm1st ll.:11um:.i 

3 ~. Al~pitöi j ogkör i.-.;yakurlója. 
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