Iktató szám: 129/2012.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2012. május 17-i ülésére
Tárgy:

Közoktatási intézmények átszervezése a Ferencvárosban

Előterjesztő:

Formanek Gyula alpolgármester

Készítette:

Dr. Gáspár László irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Humán Ügyek Bizottsága – 2012. május 16.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Váczi Katinka s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X
X

normatív
hatósági
egyéb

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/20390-9/2012/IV.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet valamint a
szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM
rendelet hatálybalépése, a jogszabályi változások átvezetése miatt felül kellett vizsgálni az
Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratait.
A jogszabályváltozások átvezetésére a május 3-i képviselő-testületi ülésen a 108/2012. számú
előterjesztés alapján 15 önkormányzati nevelési – oktatási intézmény alapító okiratának
módosításáról döntött a Képviselő-testület.
A jelen előterjesztésben szereplő további 7 – átszervezéssel is érintett- önkormányzati
fenntartású nevelési-oktatási intézmény esetében az alábbi javaslatokkal élek:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 102. §
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat jogosult dönteni
közoktatási intézmény létesítéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének
módosításáról és nevének megállapításáról.
A közoktatási törvény 121. § (1) bekezdésének 15. pontja értelmében intézményátszervezés
minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak a 37. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely a
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
A közoktatási törvény 37. § (5) bekezdés b) pontja szerint az intézmény alapító okirata
tartalmazza: az intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzetiségi és más feladatait,
tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyona feletti rendelkezés jogát, a
székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési –oktatási intézmény esetén a
felvehető maximális gyermek -,
tanulólétszámot, tagozat megnevezését, iskola esetén az
évfolyamok számát, alapfokú művészeti ágak esetén a művészeti ágak és azon belül a
tanszakok megnevezését.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) 2011. december 22-i ülésén elvi hozzájárulását adta a
408/2011. (XII. 22.) számú határozatával a Dominó Általános Iskola (1096 Bp., Lenhossék u.
24-28.) átszervezéséhez, a Dominó Általános Iskolának a József Attila Általános Iskola és AMI
(1095 Bp., Mester u. 67.) jogutódlásával való megszüntetéséhez.
Az Áht. 11. § (1)-(3) bekezdése szerint az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet
jogutóddal vagy jogutód nélkül megszűntetni. A költségvetési szerv általános jogutóddal
történő megszüntetése átalakítással történhet, amely lehet egyesítés vagy különválás. Az
egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás, beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv
megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv.

A beolvadást a Dominó Általános Iskola folyamatosan csökkenő gyermeklétszáma indokolja.
(A jelenlegi létszám 72 fő, melyből a szülői nyilatkozatok, továbbá a kimenő 8. évfolyam
létszáma alapján várhatóan csak 52 gyermek kerül át a jogutód intézménybe.) A jogutód
nevelési-oktatási intézmény az átvett osztályok tekintetében a jogelőd intézmény tanítóival,
tanáraival, segítőivel a jogelőd pedagógiai programjában szereplő kisebb létszámú
tanulócsoportokkal folytatja a megkezdett oktató-nevelő munkát.
A Dominó Általános Iskola beolvadással - jogutóddal való megszűntetéséhez az alapítónak
egyrészt megszüntető okiratot kell kibocsátania, másrészt módosítani szükséges a jogutód –
átvevő József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban:
József A. Iskola) alapító okiratát.
Az átszervezés következményeként a Dominó Általános Iskola vezetőinek megbízatása az
intézmény beolvadásával egyidejűleg megszűnik, míg a megszüntetésre kerülő iskola
közalkalmazottainak közalkalmazotti jogviszonya a jogutód munkáltatójánál jogfolytonos.
A Képviselő-testület 2011. december 22-i ülésén elvi hozzájárulását adta a 409/2011. (XII. 22.)
számú határozatával a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó (1097 Bp., Vágóhíd u. 35.)
átszervezéséhez, az intézmény székhelyének az 1095 Bp., Mester u. 67. szám alatti épületbe
történő áthelyezéséhez, továbbá az intézmény önálló gazdálkodóvá válásához. Az önállóan
gazdálkodó szervezet gazdálkodó szervezeti egységet igényel, melynek szakmai irányítását a
gazdasági vezető látja el (könyvelő, pénztáros). Pályázatot szükséges kiírni gazdasági
ügyintéző munkakörre épülő határozott időre szóló gazdasági vezetői megbízásra. Az
intézmény kialakítása a Mester utcai épületben a jogszabályi előírásoknak megfelelően
megkezdődött.
Dr. Bácskai János polgármester (továbbiakban: Polgármester) 2012. április 2-án kiadott
szándéknyilatkozata szerint a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó fő tevékenységeinek köre
bővül a pedagógiai-szakmai szolgáltatással, így az intézmény többcélúvá válik. Az
átszervezéssel kialakuló intézmény elnevezésére a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai
Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szolgáltató Központ) nevet javaslom.
A fentieknek megfelelően a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Alapító Okirata módosításra
kerül. Az intézmény tevékenységének bővülése 4 főállású pedagógus, és megbízással 18
tantárgygondozó alkalmazását teszi szükségessé, mely státuszok meglétét a 10/1994. (V. 13.)
számú MKM rendelet 1. számú melléklete írja elő, továbbá a rendelet 4. számú melléklete
szerint szükséges a kötelezően előírt eszközök biztosítása is. A kialakítandó Szolgáltató
Központ működéséhez szükséges eszközök egy részét a Dominó Általános Iskola felszabaduló
eszközei biztosítják.
Alkalmazottak létszámának alakulása

Nevelési Tanácsadó szakpedagógusainak száma
Egyéb dolgozók száma
Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás
főállású
pedagógusainak száma
Önálló gazdálkodáshoz szükséges dolgozók
száma

Jelenlegi garantált
létszám
30 fő
4 fő
0 fő

Javasolt
létszám
30 fő
4 fő
4 fő

0 fő

3 fő

Összesen:

34 fő

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás megbízással
foglalkoztatott pedagógusainak száma

0 fő

*Főállású dolgozók státuszainak száma.

*

41 fő
18 fő
(kb. 2 státusz)

A Képviselő-testület 2011. december 22-i ülésén elvi hozzájárulását adta a 410/2011. (XII. 22.)
számú határozatával a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1098 Bp., Lobogó u. 1.)
átszervezéséhez, melynek keretében az iskola telephelyei közül a Toronyház u. 11. szám alatti
épület az intézmény alapító okiratából törlésre kerül, ugyanis az ott található, drámaoktatásra
szolgáló két helyiségben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) szociális intézmény kialakítását tervezi. Az iskola a feladat
ellátását a megmaradó három épületében megfelelő színvonalon tudja folytatni.
A Polgármester 2012. április 2-án kiadott szándéknyilatkozata szerint a Weöres Sándor
Általános Iskola és Gimnáziumot társasházzá javasolta alakítani, valamint az egyes
rendeltetésekhez szükséges helyiségeket (iskola, tanuszoda, jégcsarnok) albetétekbe sorolni. A
társasház alapításáról a Képviselő-testület a …/ 2012 számú előterjesztésben foglaltak szerint
határozatával döntött. Erre tekintettel az alapító okiratban a székhely, telephely címét
módosítani szükséges. Ezt követően a feladatok maradéktalan ellátása és a vagyoni helyzet
tisztázása érdekében javaslom, hogy az Önkormányzat és a Weöres Sándor Általános Iskola és
Gimnázium a tanuszoda és a jégcsarnok használatáról kössön megállapodást egymással.
A Polgármester 2012. április 2-án kiadott szándéknyilatkozata szerint a Molnár Ferenc
Általános Iskolát (1095 Bp., Mester u. 19.) társasházzá javasolta alakítani, valamint az egyes
rendeltetésekhez szükséges helyiségeket (iskola, tanuszoda) albetétekbe sorolni. A társasház
alapításáról a Képviselő-testület a …/ 2012 számú előterjesztésben foglaltak szerint
határozatával döntött. Erre tekintettel az alapító okiratban a székhely címét módosítani
szükséges. A feladatok azonos színvonalon történő ellátása és a tiszta vagyoni helyzet
megteremtése érdekében javaslom, hogy az Önkormányzat és a Molnár Ferenc Általános Iskola
a tanuszoda használatáról kössön megállapodást egymással.
A Polgármester 2012. április 2-án kiadott szándéknyilatkozata a Leövey Klára Gimnázium és
Szakközépiskola (1096 Bp., Vendel u. 1.) alapító okiratában jelenleg telephelyként szereplő
Vendel utca 10-16. szám alatti tornacsarnok használatának jogcímét az alapító okiratban
feltüntetni javasolja, és a továbbiakban szükséges megállapodás kötése az Önkormányzat és a
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola közt a tornacsarnok használatáról.
A fentebb említett sportlétesítményekről azért indokolt rendelkezni, mert a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a szerint „Az állam gondoskodik – az óvoda
kivételével – az alapfeladatok ellátásáról.” Ugyanakkor a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontja az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, a 17. pontja pedig a sport és
szabadidősport támogatását 2013. január 1-től a települési önkormányzatok kötelezően
ellátandó feladatai közé sorolja.
Az önkormányzatok közoktatás-irányítási feladata a fent nevezett intézményekben 2013. január
1-től megszűnik, ugyanakkor az Önkormányzatnak a kötelezően ellátandó feladatai miatt az
iskolákban található sportlétesítményekre a továbbiakban is szüksége lesz.
A Polgármester 2012. április 2-án kiadott szándéknyilatkozata szerint a Ferencvárosi Ádám
Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Zeneiskola) (1092
Bp., Köztelek u. 8.) alapító okiratából a telephelyként szereplő 7 óvoda kivezetését
kezdeményezi. Az óvodákban a zenei előkészítő foglalkozások iránti igény erősen lecsökkent,
emiatt indokolt az alapító okiratból az óvodai telephelyek törlése. A Zeneiskola az alkalmazotti
közösség rendkívüli ülésének jegyzőkönyve szerint vállalta, hogy amennyiben kérik a szülők
az óvodákban, tehetséggondozó céllal továbbra is tartani fognak Dalos játék foglalkozásokat.

A közoktatási törvény 88.§ (6) bekezdése értelmében „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 Kormányhivatal által javasolt szakértő (7. és 8. melléklet), majd a Fővárosi
Önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét (9. melléklet). Mindhárom
szakvélemény szerint az átszervezés után is biztosított a feladatok további ellátása, és az
érintetteknek nem jár aránytalan teherviseléssel.
A közoktatási törvény 102.§ (9) a) pontja értemében „a fenntartó tanítási évben (szorgalmi
időben), továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben iskolát nem
indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg,
fenntartói jogát nem adhatja át”. Az előírásnak megfelelően javaslom, hogy a közoktatási
intézményszerkezet átalakítása 2012. augusztus 1-jével történjen meg.
A közoktatási intézményszerkezet változtatásával egy időben a közoktatási törvény 90.§ (1)
bekezdése alapján meg kell határozni az iskolák új felvételi körzeteit, a Dominó Általános
Iskola esetében erre nincs szükség, mivel a fent nevezett intézmény nem rendelkezik
beiskolázási körzettel.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közoktatási törvény 102. § (3)
bekezdésében előírtaknak megfelelően a javasolt intézményi átszervezésekkel kapcsolatosan az
érintett alkalmazotti és szülői közösségeknek, diák-önkormányzatoknak és a reprezentatív
pedagógus
szakszervezeteknek
véleményezési
jogot
biztosítottunk.
A
beérkezett
dokumentumok a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján megtekinthetők.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 31. § (9) bekezdésének g) pontja
értelmében a Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények Alapító Okirata
ügyében normatív határozattal dönthet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet
javaslatok elfogadására.

előterjesztésem megtárgyalására

és

a határozati

Budapest, 2012. május 4.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
Mellékletek:
1. József Attila Általános Iskola és AMI egységes szerkezetű alapító okirata
2. Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató egységes szerkezetű alapító
okirata
3. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium egységes szerkezetű alapító okirata
4. Molnár Ferenc Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okirata
5. Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetű alapító okirata
6. Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
egységes szerkezetű alapító okirata
7. Bencze Lajos szakértői véleménye 2012. március 31.
8. Bencze Lajos szakértői véleménye 2012. április 5.
9. Budapest Főváros Közgyűlése Oktatási Bizottságának szakvéleménye
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

1. Normatív határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Dominó Általános Iskola megszüntetéséről
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében eljárva a Dominó Általános Iskolát az alábbiak szerint megszünteti:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 14. § (2)-(3)
bekezdése alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki.
1.

Az intézmény elnevezése: DOMINÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

2.

Megszüntető szerv neve:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3.

A megszüntetés módja:
Általános jogutódlással történő átalakítás. Az intézmény beolvad a József Attila
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe.

4.

A megszüntetés oka:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által
hozott 408/2011. (XII. 22.) számú határozattal fogadta el hatásvizsgálat alapján, a
közfeladat más módon, más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. A megszüntetett
intézmény feladatát a jogutód intézmény veszik át.

5.

A közfeladat jövőbeni ellátása:
Az intézmény alapfeladatát 2012. július 01-től a József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) látja el.

6.

A vagyon feletti rendelkezési joga:
Ingatlan: 37.395 hrsz. alatt felvett ingatlan.
Ingó: Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök.
A hatályos jogszabályok (helyi vagyonrendelet) szerint az önkormányzat gyakorolja.

7.

Közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezések:
Engedélyezett álláshely: 2012. június 30.
39 (25+14)
Engedélyezett álláshely: 2012. július 01.
0
A beolvadás eredményeképpen 2012. július 01-jei hatállyal:
A dolgozók átkerülnek a jogutód József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézménybe, ahol közalkalmazotti jogviszonyuk jogfolytonos marad
mindaddig, amíg a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény feladatarányos létszámkerete indokolja.
A tanulók elhelyezése a jogutódintézményben változatlan feltételekkel folyamatos. A
megszűnő intézmény jogait és kötelezettségeit a jogutód intézmény veszi át.

8.

A kötelezettségvállalás utolsó időpontja: 2012. június 30.

Záradék: A Dominó Általános Iskola megszüntető okiratát a Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2012. (V.17.) számú
határozatával 2012. július 01-jei hatállyal hagyta jóvá.
Budapest, 2012. május
Dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
2. Normatív határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében eljárva a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095
Budapest, Mester u. 67.) számára - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
(5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1)
bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal
megalkotott és a 272/8/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004.
(IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 121/2006. (IV. 11.) számú, a 268/2/2006.
(IX. 14.) számú, a 268/2008. (VIII. 27.) számú, a 307/2009. (IX. 02.) számú, a 273/2011.
(IX. 21.) számú, a …/2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója: OM 034 943”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai
nevelést és oktatást, valamint az alapfokú művészetoktatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.”

6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Évfolyamainak száma:
Általános iskolában
Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos osztály
/Az átlaglétszámnál alacsonyabb osztálylétszámokkal működik./
Művészeti iskolában
- 2 előképző évfolyam
- 6 alapfokú művészeti évfolyam
Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a
2011/2012. tanévtől, kifutó rendszerben megvalósuló képzésben:
KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészet:
- grafika
- festészet
Iparművészet:
- kézművesség
SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG
- Színjáték
- Bábjáték
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
- néptánc
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM
rendelet 2. számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben
megvalósuló képzésben:
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10.
évfolyamáig
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra
műhelygyakorlat
SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG
Színjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)

Főtárgy: dráma és színjáték
Bábjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Főtárgy: bábjáték
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
Néptánc tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)”
8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4.
évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ágban
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
valamint
- megismerő
funkciók
vagy a
viselkedés fejlődésének
súlyos
rendellenességével küzd
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,
Budapest, IX. ker. Mester u. 67. szám alatti (37.982/1 hrsz. alatt felvett) ingatlan, melyből a
Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ a földszinten 262 m2 -t, az
első emeleten 145 m2 -t (szakszolgáltató), valamint a negyedik emeleten 94 m2 -t (szakmai
szolgáltató) használ önállóan, és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerinti
mérleg tartalmaz.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű
használatáért az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan
használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme
nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor
hatályos vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi
ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre
fordíthatja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.”
12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.”
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényesek.
14. Jelen Módosító Okirat 2012. július 01. napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
Dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

3. Normatív határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében eljárva a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) elnevezéssel
létesített, jelenlegi nevén Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató
Központ (1095 Budapest, Mester u. 67.) számára –a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában
megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú
határozattal megalkotott és a 74/1999. (II. 23.) számú, a 165/2000. (III. 28.) számú, az
552/2001. (XII. 18.) számú, a 348/2003 (X. 02.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a
185/9/2006. (VI. 06.) számú, a 325/2009. (IX. 02.) számú, a 114/2011. (IV. 06.) számú,
a ……/2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:

FERENCVÁROSI
KÖZPONT

PEDAGÓGIAI

Székhelye:

SZAK-

ÉS

SZAKMAI
1968.

SZOLGÁLTATÓ

1095 Budapest, Mester u. 67.”

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a pedagógiai
szakszolgáltatást és a pedagógiai szakmai szolgáltatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerületben lakó, ill. a IX. kerület intézményeibe járó gyermekek, szüleik és
pedagógusaik ellátása”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”

7. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Típusa: Többcélú intézmény - közös igazgatású közoktatási intézmény”
8. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Alaptevékenysége:
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Diagnosztikai, pszichoterápiai, egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység
- Gyermekterápiás munkacsoport működtetése diagnosztikai és
fejlesztő munka
- Diagnosztizálás
- Pszichoterápiás gondozás
- Egyéni és csoportos sérülés- specifikus fejlesztő foglalkozás
- Kreatív művészeti csoportfoglalkozás
- Szakmai konzultációk tartása
- Esetmegbeszélő csoportok működtetése
- Pedagógiai- pszichológiai munkacsoport működtetése a kerület
nevelési és oktatási intézményeiben (fejlesztő pedagógia és iskolai
pszichológiai feladatok ellátására)
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
- Pedagógus továbbképzés (saját szakterületen)
- Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
- Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése,
szervezése
- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése,
összehangolása
- Tanuló tájékoztató tanácsadás
- Tantárgygondozói hálózat működtetése
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,
Budapest, IX. ker. Mester u. 67. szám alatti (37.982/1 hrsz. alatt felvett) ingatlanból a
Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ a földszinten 262 m2 -t,
az első emeleten 145 m2 -t (szakszolgáltató), valamint a negyedik emeleten 94 m2 -t
(szakmai szolgáltató) használ önállóan, és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.”
10. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű
használatáért az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan
használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme
nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor
hatályos vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi
ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre
fordíthatja.”
11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.”
12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.”
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényesek.
14. Jelen Módosító Okirat 2012. szeptember 01. napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
Dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
4. Normatív határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében eljárva a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1098 Budapest, Lobogó u. 1.) számára
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm.. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre
figyelemmel a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/15/1997.
(IX. 06.) számú, a 99/2001. (II. 27.) számú, a 60/2002. (II. 26.) számú, a 118/2003. (IV.
03.) számú, a 272/2/2004. (VI. 17.) számú, a 272/11/2004. (VI. 17.) számú, a 13/4/2005.
(I. 25.) számú, 28/2005. (I. 25.) számú, a 275/2008. (VIII. 27.) számú a 314/2009. (IX.
02.) számú, …/2012. (……) határozatokkal módosított alapító okirata alapján az
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki”.
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:

WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1962.
Rövid neve: WEÖRES SÁNDOR ISKOLA
Székhelye:
1098 Budapest, Lobogó u. 01.
Tagintézménye:
1098 Budapest, Toronyház u. 21.
- telephelyei:
1098 Budapest, Napfény u. 03.
Tanuszoda;
1098 Budapest, Lobogó u. 01. U. 1.
Jégcsarnok; 1098 Budapest, Toronyház u. 21. J. 1.
(A kötelező úszásoktatás, korcsolyaoktatás foglalkozásokra,
feltételeihez, az iskolai sportkör működtetéséhez.)”

a

mindennapi

testedzés

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános
iskolai-, valamint a középiskolai nevelést és oktatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően (általános iskola)
Budapest Főváros és környéke (gimnázium)”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el.”
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége

Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam)
- iskolai könyvtár működtetése
- belső vizsgarendszer a vizsgaszabályzat szerint
- drámapedagógia
- képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
Integrálható
- mozgássérült (testi fogyatékos)
- érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
valamint
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- korcsolyaoktatás, szabadidős korcsolyáztatás
- úszásoktatás
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat”
10. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,
Budapest, IX. ker. Toronyház u. 21. szám alatti (38.236/93/A/1 hrsz.-ú, I. 1. szám alatt
felvett), a IX. ker. Lobogó u. 01. szám alatti (38.236/129/A/1 hrsz.-ú I. 1. szám alatt
felvett), és a Budapest, IX. ker. Napfény u. 03. szám alatti (38.236/312 hrsz alatt felvett)
ingatlanok, és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.
Használja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát
képező, Budapest, IX. ker. Toronyház u. 21. szám alatti (38.236/93/A/2 hrsz.-ú, J. 1.
szám alatt felvett) Jégcsarnokot az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló

használati joga, az Alapító által jóváhagyott megállapodás szerinti ingyenes használati
jog.
Továbbá használja még a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező, IX. ker. Lobogó u. 01. szám alatti
(38.236/129/A/2 hrsz.-ú U. 1. szám alatt felvett), Tanuszodát az 1. pontban megjelölt
feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által jóváhagyott
megállapodás szerinti ingyenes használati jog.”
11. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű
használatáért az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan
használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme
nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor
hatályos vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi
ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre
fordíthatja.”
12. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.”
13. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.”
14. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényesek.
15. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május

Dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

5. Normatív határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Molnár Ferenc Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében eljárva a Molnár Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) számára közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre
figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/2/1997. (IX.
06.) számú, a 316/1999. (VI. 15.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/12/2003. (II.
06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 272/2008. (VIII. 27.) számú, a 273/2008
(VIII. 27.) számú, a 311/2009. (IX. 02.) számú, a 116./2011. (IV. 06.) számú, a
……/2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:

MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhelye:

1902.

1095 Budapest, Mester u. 19. I. 1.

- telephelye: Tanuszoda; 1095 Budapest, Mester u. 19. U. 1.
(A kötelező úszásoktatás foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az
iskolai sportkör működtetéséhez.)”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai
nevelést és oktatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.”

6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el”
„(2012/2013. tanévtől)”
8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4.
évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- mozgássérült (testi fogyatékos)
- beszédfogyatékos
- autista
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
valamint
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd;
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- gyógytestnevelés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- úszásoktatás tanköteles korosztály számára (adott körzet szerint)
855200 Kulturális képzés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,
Budapest, IX. ker. Mester u. 19. szám alatti (37.875/0/A/1 hrsz.-ú, I.1. szám alatt felvett)
ingatlan, és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.
Használja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát
képező, Budapest, IX. ker. Mester u. 19. szám alatti (37.875/0/A/2 hrsz.-ú, U.1. szám
alatt felvett) Tanuszodát az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló
használati joga, az Alapító által jóváhagyott megállapodás szerinti ingyenes használati
jog.”
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű
használatáért az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan
használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme
nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor
hatályos vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi
ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre
fordíthatja.”
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.”
12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.”
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényesek.
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
Dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

6. Normatív határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében eljárva a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 1.) számára - a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre
figyelemmel, a 167/1995. (VI. 27.) számú határozattal megalkotott és a 272/11/1997.
(IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 97/2000. (II. 29.) számú, a 138/2001. (III.
27.) számú, a 239/2002. (VI. 18.) számú, a 44/11/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2004.
(XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 270/2008.
(VIII. 27.) számú, a 310/2009. (IX. 02.) számú, a ……/2012. (……) számú
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„OM azonosítója: OM 035 235”
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a középiskolai
nevelést és oktatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
Budapest Főváros és környéke”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.”
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.”
8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el”

9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (912/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű
szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
- iskolai könyvtár működtetése
- képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos
- beszédfogyatékos
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
valamint
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglakoztatást elősegítő képzések
855935 Szakmai továbbképzések
ECDL, EBD*L vizsgáztatás, Euro nyelvvizsgáztatás, szakképesítést nem igénylő
munkakörök ellátására felkészítő betanítás, képzés (nyelvoktatás, felvételi előkészítő,
egyéb tanfolyamok), felnőttképzési szolgáltatások nyújtása
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
10. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,
Budapest, IX. ker. Vendel u. 1. szám alatti (37.394 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és
mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.
A IX. ker. Vendel u. 10-16. szám alatti Tornacsarnok korlátozott, az 1. pontban
megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga külön, az Alapító által
jóváhagyott megállapodás szerinti ingyenes használati jog.”
11. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű
használatáért az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan
használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme
nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor
hatályos vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre
fordíthatja.”
12. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.”
13. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:

A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.”
14. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényesek.
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május

Dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

7. Normatív határozati javaslat
Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében eljárva a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1092
Budapest, Köztelek u. 8.) számára – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.
§ (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §
(1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal
megalkotott és a 272/5/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, 135/2004.
(IV. 01.) számú, 13/2005. (I. 25.) számú, 97/2006. (III. 07.) számú, 276/2008. (VIII. 27.)
számú, a 315/2009. (IX. 02.) számú, a 274/2011. (IX. 21.) számú, a ……/2012. (……)
számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot adja ki.”
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:
FERENCVÁROSI ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
1910
Székhelye:
1092 Budapest, Köztelek u. 8.
- telephelyei:
1092 Budapest, Bakáts tér 12.
1095 Budapest, Mester u. 67.

Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

1091 Budapest, Ifjúmunkás u.
1.
1091 Ifjúmunkás u. 13.
1095 Budapest, Mester u. 19.
1093 Budapest, Lónyay u. 4/c.8.
1096 Budapest, Telepy u. 17.
1098 Budapest, Lobogó u. 1.

Kosztolányi Dezső Általános Iskola
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű
Általános Iskola
Molnár Ferenc Általános Iskola
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnázium
Telepy Károly Testnevelés Szakosított
Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és
Gimnázium”

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az alapfokú
művészetoktatást.”
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetékessége, működési köre:
- elsősorban Budapest IX. kerület
Budapest Főváros és környéke.”
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása, jogköre:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
7. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„Alapfokú művészetoktatási intézmény, feladatát a közoktatási törvény alapján látja
el.”
8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Alaptevékenysége:
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852020 Alapfokú művészeti oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű
használatáért az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek
függvényében fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan
használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme
nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor
hatályos vagyonrendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre
fordíthatja.”
10. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.”
11. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.”
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényesek.
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Budapest, 2012. május
Dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 8 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
8. Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntetett Dominó Általános Iskola
feladat és időarányos költségvetési előirányzatainak, valamint a jogutód József Attila
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetésének
módosításáról.

2. felkéri a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatóját, hogy az intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Házirendjét és Minőségirányítási Programját dolgozza át és terjessze elő
jóváhagyásra az önkormányzat illetékes szerve elé az intézmény 2012. október 15-ig.
3. felkéri a polgármestert, hogy a fő tevékenységek bővülése miatt gondoskodjon a
Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó költségvetésének módosításáról.
4. felkéri a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó igazgatóját, hogy 2012. október 15-ig
vizsgálja felül az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és
Minőségirányítási Programját.
5. felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Weöres Sándor Általános Iskola és
Gimnáziummal a Budapest IX. kerület Lobogó u. 1. szám alatti tanuszoda és a
Budapest IX. kerület Toronyház u. 21. szám alatti jégcsarnok használatára vonatkozóan.
6. felkéri a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját, hogy 2012.
október 15-ig vizsgálja felül az intézmény alapdokumentumait.
7. felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Molnár Ferenc Általános Iskolával a
Budapest IX. kerület Mester u. 19. szám alatti tanuszoda használatára vonatkozóan.
8. felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Leövey Klára Gimnázium és
Szakközépiskolával a Budapest IX. kerület Vendel u. 10-16. szám alatti tornacsarnok
használatára vonatkozóan.
9. felkéri a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola igazgatóját, hogy 2012. október 15-ig
vizsgálja felül az intézmény alapdokumentumait.

Határidő:
1. pont: 2012. július 1.
2. pont: Pedagógiai Program - 2012. május 31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Minőségirányítási Program - 2012.10.15.
3. pont: 2012. augusztus 31.
4. pont: 2012. október 15.
5. pont: 2012. augusztus 31.
6. pont: 2012. október 15.
7. pont: 2012. augusztus 31.
8. pont: 2012. augusztus 31.
9. pont: 2012. október 15.
Felelős:
1. pont: Dr. Bácskai János polgármester
2. pont: Dr. Gencsev Plámenné igazgató
3. pont: Dr. Bácskai János polgármester
4. pont: Kuncz Eszter igazgató
5. pont: Dr. Bácskai János polgármester
6. pont: Dr. Dobszay Ambrus igazgató
7. pont: Dr. Bácskai János polgármester
8. pont: Dr. Bácskai János polgármester
9. pont: Kokas Ferenc igazgató

1. számú melléklet

Alapító okirat
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a József Attila
Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) számára - a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt
tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a
272/8/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I.
25.) számú, a 121/2006. (IV. 11.) számú, a 268/2/2006. (IX. 14.) számú, a 268/2008. (VIII. 27.) számú,
a 307/2009. (IX. 02.) számú, a 273/2011. (IX. 21.) számú, a …/2012. (……) számú határozatokkal
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:

JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Székhelye:

1868.

1095 Budapest, Mester u. 67.

- telephelyei:
1092 Budapest, Bakáts tér 12.
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.
1096 Budapest, Telepy u. 17.

Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és
Gimnázium

2. Alapítója: Pest Város Tanácsa
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai nevelést és
oktatást, valamint az alapfokú művészetoktatást.
5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. Típusa:

többcélú intézmény, összetett iskola

8. Felvehető maximális tanulólétszám:
Általános iskolában: 475 fő
Művészeti iskolában:400 fő

9. Évfolyamainak száma:
Általános iskolában
Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos osztály
/Az átlaglétszámnál alacsonyabb osztálylétszámokkal működik./
Művészeti iskolában
- 2 előképző évfolyam
- 6 alapfokú művészeti évfolyam
Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől,
kifutó rendszerben megvalósuló képzésben:
KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészet:
- grafika
- festészet
Iparművészet:
- kézművesség
SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG
- Színjáték
- Bábjáték
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
- néptánc
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2.
számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben:
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat
Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat
SZÍN ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG
Színjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Főtárgy: dráma és színjáték
Bábjáték tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Főtárgy: bábjáték
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
Néptánc tanszak (előképző 1. évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamig)
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
valamint
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker.
Mester u. 67. szám alatti (37.982/1 hrsz. alatt felvett) ingatlan, melyből a Ferencvárosi Pedagógiai
Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ a földszinten 262 m2 -t, az első emeleten 145 m2 -t
(szakszolgáltató), valamint a negyedik emeleten 94 m2 -t (szakmai szolgáltató) használ önállóan, és
mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.
12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.

rendeltetésszerű használatáért az

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.

A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.
13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti
megbízási viszony keretében alkalmazza.

jogviszony,

munkaviszony

Budapest, 2012. május

Dr. Bácskai János
polgármester

illetve

2. számú melléklet

Alapító okirat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - Ferencvárosi
Nevelési Tanácsadó (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) elnevezéssel létesített, jelenlegi nevén
Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ (1095 Budapest, Mester u. 67.)
számára –a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal
megalkotott és a 74/1999. (II. 23.) számú, a 165/2000. (III. 28.) számú, az 552/2001. (XII. 18.) számú,
a 348/2003 (X. 02.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 185/9/2006. (VI. 06.) számú, a 325/2009.
(IX. 02.) számú, a 114/2011. (IV. 06.) számú, a ……/2012. (……) számú határozatokkal módosított
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:

FERENCVÁROSI PEDAGÓGIAI
SZAK- ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Székhelye:

1968.

1095 Budapest, Mester u. 67.

2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V. B.
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a pedagógiai szakszolgáltatást és a
pedagógiai szakmai szolgáltatást.
5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerületben lakó, ill. a IX. kerület intézményeibe járó gyermekek, szüleik és pedagógusaik
ellátása.
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. Típusa:

Többcélú intézmény - közös igazgatású közoktatási intézmény

8. Alaptevékenysége:
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Diagnosztikai, pszichoterápiai, egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység
- Gyermekterápiás munkacsoport működtetése diagnosztikai és fejlesztő munka
- Diagnosztizálás
- Pszichoterápiás gondozás
- Egyéni és csoportos sérülés- specifikus fejlesztő foglalkozás
- Kreatív művészeti csoportfoglalkozás
- Szakmai konzultációk tartása
- Esetmegbeszélő csoportok működtetése
- Pedagógiai- pszichológiai munkacsoport működtetése a kerület nevelési és oktatási
intézményeiben (fejlesztő pedagógia és iskolai pszichológiai feladatok ellátására)
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
- Pedagógus továbbképzés (saját szakterületen)
- Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
- Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, szervezése
- Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
- Tanuló tájékoztató tanácsadás
- Tantárgygondozói hálózat működtetése
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker.
Mester u. 67. szám alatti (37.982/1 hrsz. alatt felvett) ingatlanból a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és
Szakmai Szolgáltató Központ a földszinten 262 m2 -t, az első emeleten 145 m2 -t (szakszolgáltató),
valamint a negyedik emeleten 94 m2 -t (szakmai szolgáltató) használ önállóan, és mindazon eszközök,
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.
10. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.

rendeltetésszerű használatáért az

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.
11. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.

A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
12. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.
Budapest, 2012. május
Dr. Bácskai János
polgármester

3. számú melléklet

Alapító okirat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Weöres Sándor
Általános Iskola és Gimnázium (1098 Budapest, Lobogó u. 1.) számára - a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi
követelményekre figyelemmel a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/15/1997.
(IX. 06.) számú, a 99/2001. (II. 27.) számú, a 60/2002. (II. 26.) számú, a 118/2003. (IV. 03.) számú, a
272/2/2004. (VI. 17.) számú, a 272/11/2004. (VI. 17.) számú, a 13/4/2005. (I. 25.) számú, 28/2005. (I.
25.) számú, a 275/2008. (VIII. 27.) számú a 314/2009. (IX. 02.) számú, …/2012. (……)
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:

WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

1962.

Rövid neve: WEÖRES SÁNDOR ISKOLA
Székhelye:
Tagintézménye:
- telephelyei:
Tanuszoda;
Jégcsarnok;

1098 Budapest,
1098 Budapest,
1098 Budapest,
1098 Budapest,
1098 Budapest,

Lobogó u. 01.
Toronyház u. 21.
Napfény u. 03.
Lobogó u. 01. U. 1.
Toronyház u. 21. J. 1.

(A kötelező úszásoktatás, korcsolyaoktatás foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az
iskolai sportkör működtetéséhez.
2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V.B.
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai-, valamint a
középiskolai nevelést és oktatást.
5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően (általános iskola)
Budapest Főváros és környéke (gimnázium)
6. Jogállása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
7. Típusa: Többcélú intézmény, egységes iskola

8. Felvehető maximális tanulólétszám: 800 fő
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében:
- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám maximum 10 %-a
- összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a
9. Évfolyamainak száma:
8+4 évfolyamos iskola
Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola.
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos osztály
Nappali rendszerű négyévfolyamos gimnázium.
- nyelvi előkészítő évfolyam: maximum két osztály
10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
évfolyam)
- iskolai könyvtár működtetése
- belső vizsgarendszer a vizsgaszabályzat szerint
- drámapedagógia

- képesség-kibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
Integrálható
- mozgássérült (testi fogyatékos)
- érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
valamint
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- korcsolyaoktatás, szabadidős korcsolyáztatás

- úszásoktatás
Vállalkozás:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,
Budapest, IX. ker. Toronyház u. 21. szám alatti (38.236/93/A/1 hrsz.-ú, I. 1. szám alatt felvett), a IX.
ker. Lobogó u. 01. szám alatti (38.236/129/A/1 hrsz.-ú I. 1. szám alatt felvett), és a Budapest, IX. ker.
Napfény u. 03. szám alatti (38.236/312 hrsz alatt felvett) ingatlanok, és mindazon eszközök,
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.
Használja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,
Budapest, IX. ker. Toronyház u. 21. szám alatti (38.236/93/A/2 hrsz.-ú, J. 1. szám alatt felvett)
Jégcsarnokot az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által
jóváhagyott megállapodás szerinti ingyenes használati jog.
Továbbá használja még a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát
képező, IX. ker. Lobogó u. 01. szám alatti (38.236/129/A/2 hrsz.-ú U. 1. szám alatt felvett), Tanuszodát
az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által jóváhagyott
megállapodás szerinti ingyenes használati jog.
12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.
13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony,
megbízási viszony keretében alkalmazza.

munkaviszony

Budapest, 2012. május
Dr. Bácskai János
polgármester

illetve

4. számú melléklet

Alapító okirat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Molnár Ferenc
Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) számára - közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1)
bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre
figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/2/1997. (IX. 06.) számú, a
316/1999. (VI. 15.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/12/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV.
01.) számú, a 272/2008. (VIII. 27.) számú, a 273/2008 (VIII. 27.) számú, a 311/2009. (IX. 02.) számú,
a 116./2011. (IV. 06.) számú, a ……/2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:

MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhelye:

1902.

1095 Budapest, Mester u. 19. I. 1.

- telephelye: Tanuszoda; 1095 Budapest, Mester u. 19. U. 1.
(A kötelező úszásoktatás foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az iskolai sportkör
működtetéséhez.)
2. Alapítója: Budapest Székesfőváros
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.”
4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai nevelést és
oktatást.
5. Illetékessége, működési köre:
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. Típusa:

Általános iskola

8. Felvehető maximális tanulólétszám: 600 fő
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében:
- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám maximun 10 %-a

- összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a

9. Évfolyamainak száma:
Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola.
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos osztály
- Logopédiai osztály, az első és második évfolyamon
10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852010 Alapfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
- iskolai könyvtár működtetése
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- mozgássérült (testi fogyatékos)
- beszédfogyatékos
- autista
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd,
valamint
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd;
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- gyógytestnevelés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- úszásoktatás tanköteles korosztály számára (adott körzet szerint)
855200 Kulturális képzés
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Vállalkozás:Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker.
Mester u. 19. szám alatti (37.875/0/A/1 hrsz.-ú, I.1. szám alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök,
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)

Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.
Használja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,
Budapest, IX. ker. Mester u. 19. szám alatti (37.875/0/A/2 hrsz.-ú, U.1. szám alatt felvett) Tanuszodát
az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésére irányuló használati joga, az Alapító által jóváhagyott
megállapodás szerinti ingyenes használati jog.
12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.

rendeltetésszerű használatáért az

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.
13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti
megbízási viszony keretében alkalmazza.

jogviszony,

munkaviszony

Budapest, 2012. május
Dr. Bácskai János
polgármester

illetve

5. számú melléklet

Alapító okirat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Leövey Klára
Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 1.) számára - a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi
követelményekre figyelemmel, a 167/1995. (VI. 27.) számú határozattal megalkotott és a 272/11/1997.
(IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 97/2000. (II. 29.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a
239/2002. (VI. 18.) számú, a 44/11/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2004. (XI. 06.) számú, a 135/2004.
(IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 270/2008. (VIII. 27.) számú, a 310/2009. (IX. 02.) számú,
a ……/2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
Székhelye:

1955.

1096 Budapest, Vendel u. 1.

- telephelye: Tornacsarnok; 1096 Budapest, Vendel u. 10-16.
(A kötelező testnevelés foglalkozásokra, a mindennapi testedzés feltételeihez, az
iskolai sportkör működtetéséhez.)
2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V.B.
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
4. Közfeladata:
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a középiskolai nevelést és oktatást.
5. Illetékessége, működési köre:
Budapest Főváros és környéke
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
- önálló jogi személy
- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
7. Típusa:

többcélú intézmény, egységes iskola

8. Felvehető maximális tanulólétszám:
Nappali képzésben: 720 fő
Felnőtt oktatásban: 560 fő
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében:
- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám maximun 10 %-a
- összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a

9. Évfolyamainak száma:
A) Nappali rendszerű hat és négy évfolyamos gimnázium.
- nyelvi előkészítő évfolyam: max. két osztály
B) 1/13. és 2/14. (szakképző) évfolyamon szakközépiskolai oktatás/képzés
Szakmacsoport: Informatika
Ügyvitel
Új osztályok, szakmacsoporton belül indítható szakmák és létszámok meghatározásáról a
fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt.
- Informatikai rendszergazda (OKJ: 54 481 03)
- Informatikus (OKJ: 54 481 04)
- Multimédia – alkalmazásfejlesztő (OKJ: 54 213 04)
- Irodai asszisztens (OKJ: 33 346 01)
- Ügyviteli titkár (OKJ: 54 346 01)
C) Négy évfolyamos iskolarendszerű gimnáziumi felnőttoktatás.
D) Felnőttképzés
Iskolarendszeren kívüli szakképzés az OKJ előírásai szerint
ECDL, EBD*L és különböző tanfolyamok
10. Alaptevékenysége
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
853100 Általános középfokú oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.
évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
- iskolai könyvtár működtetése
- képességkibontakoztató felkészítés
A sajátos nevelési igényű tanulóknál:
integrálható
- érzékszervi (látás, hallás) fogyatékos
- beszédfogyatékos
- - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
valamint
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglakoztatást elősegítő képzések
855935 Szakmai továbbképzések
ECDL, EBD*L vizsgáztatás, Euro nyelvvizsgáztatás, szakképesítést nem igénylő munkakörök
ellátására felkészítő betanítás, képzés (nyelvoktatás, felvételi előkészítő, egyéb tanfolyamok),
felnőttképzési szolgáltatások nyújtása
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker.
Vendel u. 1. szám alatti (37.394 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, amelyeket a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti
mérleg tartalmaz.
A IX. ker. Vendel u. 10-16. szám alatti Tornacsarnok korlátozott, az 1. pontban megjelölt feladatok
teljesítésére irányuló használati joga külön, az Alapító által jóváhagyott megállapodás szerinti ingyenes
használati jog.
12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.

rendeltetésszerű használatáért az

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel.

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.
13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.

Budapest, 2012. május

Dr. Bácskai János
polgármester

6. számú melléklet

Alapító okirat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Ferencvárosi
Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1092 Budapest, Köztelek u. 8.)
számára – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal
megalkotott és a 272/5/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, 135/2004. (IV. 01.) számú,
13/2005. (I. 25.) számú, 97/2006. (III. 07.) számú, 276/2008. (VIII. 27.) számú, a 315/2009. (IX. 02.)
számú, a 274/2011. (IX. 21.) számú, a ……/2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító
okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye:

FERENCVÁROSI ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA,
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

1910

Székhelye: 1092 Budapest, Köztelek u. 8.
- telephelyei:
1092 Budapest, Bakáts tér 12.
1095 Budapest, Mester u. 67.
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.
1091 Ifjúmunkás u. 13.
1095 Budapest, Mester u. 19.
1093 Budapest, Lónyay u. 4/c.8.
1096 Budapest, Telepy u. 17.
1098 Budapest, Lobogó u. 1.

Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Kosztolányi Dezső Általános Iskola
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános
Iskola
Molnár Ferenc Általános Iskola
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnázium
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola
és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

2. Alapítója: Budapest Székesfőváros
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
4. Közfeladata:
A közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az alapfokú művészetoktatást.
5. Illetékessége, működési köre:
elsősorban Budapest IX. kerület

Budapest Főváros és környéke
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:
önálló jogi személy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
7. Típusa:

alapfokú művészetoktatási intézmény

8. Felvehető maximális tanulólétszám: 700 fő
9. Évfolyamainak száma:
2 előképző évfolyam (1 dalosjáték óvodások és iskolások részére, 1 előképző)
- 6 (illetve 4) alapfokú zeneiskolai évfolyam
- 4 (illetve 6) továbbképző évfolyam
Tanszakait a törvény előírásai szerint működteti.
Tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. számú melléklete alapján, a 2011/2012. tanévtől,
kifutó rendszerben megvalósuló képzésben:
ZENEMŰVÉSZETI ÁG
A) Klasszikus zene
Hangszeres tanszak:
- furulya
- fuvola
- oboa
- klarinét
- fagott
- kürt
- trombita
- bariton
- harsona
- tuba
Vokális tanszak:
- magánének

- szaxofon
- ütő
- gitár
- zongora
- orgona
- hegedű
- brácsa
- gordonka
- nagybőgő

Elméleti tanszak:
- szolfézs
- zeneelmélet
- zenetörténet- zeneirodalom
Egyéb tanszak:
- kamarazene
- zenekar
B) Elektroakusztikus zene
Szintetizátor tanszak:
- szintetizátor
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított tanszakok a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2.
számú melléklete alapján a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben megvalósuló képzésben:

A) Klasszikus zene
Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott)
Rézfúvós tanszak (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba)
Akkordikus tanszak (tantárgyai: gitár, ütő)
Billentyűs tanszak (tantárgyai: zongora, orgona)
Vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka nagybőgő)
Vokális tanszak (tantárgya: magánének)
Zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet)
Kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus)
B) Elektroakusztikus zene:
Billentyűs tanszak (tantárgyai: klasszikus szintetizátor)
10. Alaptevékenysége:
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása:
852020 Alapfokú művészeti oktatás
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker.
Köztelek u. 8. (Üllői út 25. saroktelek) szám alatti (36.838 hrsz. alatt felvett) ingatlan 4/19 hányada, és
mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.
12. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős.
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni.
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében
fedezi.
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja.
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó
hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.
13. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve
megbízási viszony keretében alkalmazza.

Budapest, 2012. május

Dr. Bácskai János
polgármester

7. számú melléklet

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ
NEVELÉSI-OKTATÁSI ÉS SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNYEINEK
ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

BUDAPEST, 2012. MÁRCIUS 31.

Készítette:
Bencze Lajos
tanügyigazgatási szakértő
szakértői igazolvány száma: SZ021410
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1. A szakértői megbízás tárgykörei
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával 2012.
március 23.-i dátummal megkötött megbízási szerződés 2.2. pontja az
alábbiakat rögzíti:
A szakértői vélemény tárgykörei a következők:
1) Dominó Általános Iskola
- az intézmény jogutódlással történő megszűnése, jogutódja a
József Attila Általános Iskola és AMI;
- a jogutód József Attila Általános Iskolába integrálódnak a
Dominó Általános Iskola osztályai, és a logopédiai osztály az
alapító okiratából törlésre kerül.
2) Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó
- az intézmény székhelyének áthelyezése a Budapest, IX. ker.
Mester u. 67. számú épületbe;
- az intézmény önállóan gazdálkodó intézménnyé válik.
3)Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
- az intézmény Budapest, IX. Toronyház utca 11. szám alatti
telephelyének megszüntetése

2. Bevezető
A művelődéshez való jog az Alkotmányban biztosított alapjog, olyan
társadalmi konszenzuson alapuló érték, amely államcélként fogalmazódik
meg. Az állam törvényekben vállalt feladatának ellátását részben az
önkormányzatok útján valósítja meg azáltal, hogy biztosítja - többek között
- az ingyenes és kötelező általános iskola igénybevételének lehetőségét. Az
önkormányzat, mint fenntartó - a jogszabályok keretei között - nagyfokú
önállósággal

rendelkezik

az

intézményi

struktúra

kialakításában,

szervezésében. A közszolgáltatás megvalósítására hozott döntései kizárólag
törvényességi

okokból

vizsgálhatók

felül,

célszerűségi

szempontból

felülbírálni azokat egyetlen szervezetnek sincs joga. A nevelési-oktatási
intézmények átszervezései, összevonásai és megszüntetései gazdasági és
demográfiai
tekinthető

okok

természetes

jogellenes

következményei.

magatartásnak

egy

Önmagában

intézmény

nem

átszervezése,

összevonása, megszüntetése, ha a fenntartó betartja az arra vonatkozó
garanciális

szabályokat.

A

fenntartói

döntések/intézkedések

törvényességének ellenőrzése e garanciális szabályok megtartásának
megvizsgálásából állhat.
Egy kerület – jelen esetben Ferencváros – lakossága számára az
oktatási feltételek kiemelkedő fontosságúak, ugyanakkor a körülmények
változása,

a

folyamatos

szolgáltatás

miatt

az

intézményrendszer

megváltoztatása, szűkítése olykor elkerülhetetlen. Ez pedig az intézmény
dolgozói, tanulói és szüleik körében mindig okoz bizonyos sérelmeket. Az
érintettek jogainak védelmét ebben az esetben egyrészt egy kötelező
eljárási szabály, a véleményük beszerzése jelenti, másrészt az a törvényi
követelmény, hogy az oktatásról továbbra is megfelelő színvonalon kell
gondoskodni oly módon, hogy annak igénybevétele a tanulónak, szülőnek
ne jelentsen aránytalan terhet (e joghelyeket a 3. pont részletezi). Annak
eldöntéséhez, hogy az intézmény átszervezése aránytalan teherrel jár-e, a
fenntartónak be kell szereznie a fővárosi, megyei önkormányzat fejlesztési
közoktatási

tervre

épített

szakértő

- szakvéleményét.

véleményét

is

köteles

A

helyi

önkormányzat

beszerezni

tervezett

intézkedésének véleményezése céljából. A szakértőnek abban a kérdésben

kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott
tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását.
A 2012. év intézményi átszervezéseinek egyik indítéka a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény elfogadása és hatályba lépése. A
törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése
késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre, ezért fokozatos hatályba
léptetésről beszélhetünk.
A 74. § szerint 2013. január 1-től az állam gondoskodik – az óvoda
kivételével – az alapfeladatok ellátásáról, tehát ettől az időponttól az
óvodák önkormányzati fenntartásban, az iskolák és a szakszolgálati
feladatok állami fenntartásban működnek tovább.
Fentieknek

különösen azért

van jelentősége,

mert

az

állami

fenntartásba vételnek – gondolják az önkormányzatok, és szerintem ez
elfogadható álláspont – tiszta tulajdonviszonyok alapján kell megtörténnie.
Azaz, olyan intézmény ne kerüljön állami fenntartásba, az ingatlan pedig –
az előzetes hírek legalább is erről szólnak – állami tulajdonba, ahol
önkormányzati intézmény is működik. Ferencváros Önkormányzatának
tervezett intézkedései egyfelől a tiszta tulajdonviszonyokat kívánják
megteremteni, másfelől a megüresedő helyeken az óvodai férőhelyeket
növelik.

3. Az intézményátszervezések jogszabályi hátterének főbb elemei

A közoktatásról szóló – jelenleg még hatályos – 1993. évi LXXIX.
törvény
88. § (6) bek. „A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve
egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti
meg,

közoktatási

tevékenységről,
gondoskodik oly

intézményét

szolgáltatásról
módon,

akkor

szervezheti

továbbra

is

át,

ha

megfelelő

hogy annak igénybevétele

a

az

adott

színvonalon
gyermeknek,

tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be
kell szerezni a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve,
a főváros esetén fővárosi 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

Kormány

általános

hatáskörű

területi

államigazgatási szerve, a főváros esetén a fővárosi 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.”

102. § (2) bek. „A fenntartó
a) dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről,
átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról,
nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a
nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének
időpontjáról,

az

óvoda

heti

és

éves

nyitvatartási

idejének

meghatározásáról;”

102. § (3) bek. „A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével,
átszervezésével,
megállapításával,
visszavonásával

feladatának
vezetőjének
összefüggő

megváltoztatásával,
megbízásával

döntése

előtt

és

beszerzi

nevének
megbízásának

az

intézmény

alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek
(közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzetiségi nevelésbenoktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési
joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi nemzetiségi
önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott nemzetiség helyi
egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei
gazdasági kamara 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.”

102. § (9) bek. „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,
b)

iskolai

osztályt,

kollégiumi

csoportot,

óvodai

csoportot

nem

szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.”

102. § (11) bek. „A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a
nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával,
megszüntetésével, az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak
indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre
vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja. Amennyiben a
nevelési-oktatási

intézmény

fenntartói

jogának

átadására

helyi

önkormányzat és olyan kistérségi társulás között kerül sor, melynek az
önkormányzat tagja, akkor az erre vonatkozó döntés meghozatalának
határideje július utolsó munkanapja.”

121. §. (1) bek.
15. pont „intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely
az alapító okiratnak e törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában
meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő
döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges;”

37. § (5) bek. „A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az
a) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét,
b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzetiségi és más feladatait,
tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti
rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének

címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető
maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola
esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a
művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
c) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.”

4.

Az intézményátszervezések eljárási lépései

4.1. szándéknyilatkozat - elvi döntés
A Kt. rendelkezéseiből következően a képviselő-testületnek elvi döntést
kellett

hoznia

tervezett

szándékáról,

azaz

adott

intézmények

átszervezéséről, megszüntetéséről.

A Képviselő-testület 2011. december 22.-i ülésén úgy döntött, hogy elvi
hozzájárulását adja az alábbiakhoz:

4.1.1. 408/2011. (XII. 22.): Dominó Általános Iskola átszervezése,
székhelyének áthelyezése, jogutód nélküli megszüntetése.

Annak eldöntése, hogy egy intézmény, egy költségvetési szerv
jogutóddal vagy jogutód nélkül szűnik meg, a fenntartó/alapító feladata. A
megszüntető okiratban kell rendelkezni a jogutódlás kérdésében is.

Az intézmény jogutóddal vagy a nélkül történő megszűnésnek többek
között a közalkalmazottak foglalkoztatása tekintetében is jelentősége van.
A jogutóddal történő megszűnésénél a jogutód köteles a megszűnő
intézmény

alkalmazottait

átvenni,

továbbfoglalkoztatni.

(Csupán

kinevezésükben a munkáltatót kell módosítani, azzal, hogy a jogutód
intézményt

megnevezik,

közalkalmazotti

jogviszonyuk

egyéb

vonatkozásainak változatlanul hagyása mellett.) Mindez következik a
Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 154. számú állásfoglalásából
is, amely szerint a munkáltatónak jogutódlással történő megszűnése
(megváltozása) nem vezet a munkaviszony megszűnéséhez, hanem

ilyenkor a munkaviszony változatlanul fennáll a jogutód munkáltató és
munkavállaló között.

Ezzel

szemben

a

munkáltató

jogutód

nélküli

megszűnése

a

közalkalmazotti jogviszony megszűnésének egyik önálló jogcíme. Ez azt
jelenti, hogy a közalkalmazottak jogviszonya az intézmény megszűnésének
napján megszűnik, és számukra végkielégítést kell fizetni.

a) az annak időpontjában fennálló munkaviszonyból származó, továbbá
b) amennyiben a jogutódlással a jogelőd megszűnik, az a) pontban
foglaltakon túlmenően a már megszűnt munkaviszonyból származó jogok
és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a jogutód
munkáltatóra szállnak át."

A nevelési-oktatási intézmény megszűnésének módja a tanulói
jogviszonyok

szempontjából

is

eltérő

jogkövetkezményekkel

jár

a

jogutóddal, illetve a jogutód nélküli megszűnése az intézménynek.
A Kt. 75. §-ának (10) bekezdése értelmében ugyanis:
"Megszűnik az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági
viszony, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik."
A Kt. 88. §-ának (13) bekezdése szerint azonban:
"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 nevelésioktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a helyi önkormányzat a (6)(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megjelöli azt a nevelésioktatási intézményt, amelybe a szülő - a nevelési-oktatási intézmény
megszűnése előtt - kérheti gyermeke átvételét. A megjelölt nevelésioktatási intézmény vezetője a gyermek, tanuló felvételét csak helyhiány
miatt tagadhatja meg."

A közalkalmazotti és tanulói jogviszonyok folyamatossága, a tanulók
elhelyezésének biztonsága szempontjából tehát a jogutóddal történő
megszűnést okkal választja a fenntartó.

4.1.2.

409/2011.

(XII.

22.):

A

Ferencvárosi

Nevelési

Tanácsadó

székhelyének áthelyezése a József Attila Általános Iskolába (Mester u. 67.).
A felszabaduló épületrészben sor kerül a Vágóhíd u. 35-37. sz. alatti óvoda
bővítésére. Az ezzel kapcsolatos pályázati munka folyamatban van.

A határozatot – 2012. február 29.-i dátummal készült előterjesztés alapján
– azzal egészítették ki, hogy az intézmény önálló gazdálkodói státuszához a
fenntartó megadja az elvi hozzájárulást.

4.1.3.

410/2011. (XII. 22.): A Weöres Sándor Általános Iskola és

Gimnázium

2

telephelyének

(Toronyház

u.

11.,

Napfény

u.

3.)

megszüntetése.

A határozatot – 2012. március 8.-i dátummal készült előterjesztés alapján
– módosították, mert a Napfény u. 3. szám alatti telephelyen működő 2-2
első és második évfolyamos osztály áthelyezése nagymértékben nehezítené
az intézmény pedagógiai. Ez az épület tehát továbbra is az intézmény
telephelye marad.
A

fenti határozatokban megtestesülő szándéknyilatkozat képezte a

véleményeztetési eljárás alapját.

2. Vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
Az intézmények átszervezésének, megszüntetésének tervét az oktatásért
felelős alpolgármester, aljegyző, valamint a Humánszolgáltatási Iroda
vezetője

és

munkatársai

széles

körben

egyeztették

az

közalkalmazotti, nevelőtestületi, szülői, és diákszervezetekkel.

érintett

Az a dokumentumokból megállapítható, hogy egyetlen véleményező
szervezetet sem érintettek kellemesen a fenntartó tervezett intézkedései,
ellenérzéseiket, fenntartásaikat sokféleképpen fejezték ki. Azt azonban a
további munkálatok és a végső döntések szempontjából lényegesnek
tartom, hogy
- a végső szavazásoknál egy-egy helyütt csak néhány tartózkodás volt,
de ellene senki nem voksolt;
-

esetenként

a

helyzethez

megjegyzések/vélemények is

és

a

hangulathoz

elhangzottak,

de

az

nem

illő

egyeztetések

hangneme, tartalma összességében mégis kulturáltnak mondható;
- az önkormányzat illetékesei igyekeztek a realitásokat bemutatni az
adott közösségnek. Azt főként fontosnak tartom, hogy nem ígértek
felelőtlenül semmit, csak annyit, amit az adott helyzetben lehetett;
- ma még nem tudható, hogy a május végéig meghozandó végső
döntésekig milyen jogszabályok jelennek meg, azok mennyire teszik
világossá az adott szereplők helyzetét, feladatait. Előfordulhat az is,
a ma feltételezett körülményekre kell tervezni a szeptemberig, vagy
januárig terjedő időszak tennivalóit. Ilyen helyzetben a teljesíthető
vállalásokat kell az érintettekhez eljuttatni, s azokról egyeztetni. Azt
érzékeltem, hogy az egyeztetéseken ez történt, amelyet viszont az
intézmények megértéssel

fogadtak.

Azt

pedig

természetesnek

tartom, hogy az átszervezés utáni helyzetre mindenki szeretné magát
a legjobb helyzetbe, körülményben tudni. Hogy erre milyen anyagi
forrásai

lesznek

a

kerületi

önkormányzatnak,

arról

nincsenek

információim, az viszont bizonyos, hogy ez sok mindent meghatároz
a következő hónapokra nézve.
Összességében megállapítom, hogy a fenntartó tervezett intézkedéseinek
egyeztetése

megtörtént,

a

különböző

közösségek

véleményei,

állásfoglalásai megteremtették a további döntések meghozatalát.
5. A fenntartó tervezett intézkedéseinek értékelése
5.1. Dominó Általános Iskola

Az iskola székhelyének áthelyezése és jogutódlással történő megszüntetése
az elmúlt évek történései alapján indokolt. A jelenleg 73 tanulóval működő
intézmény további működtetése a Lenhossék utcai épületben olyan teher,
amely tovább már nem vállalható. Akkor pedig különösen nem, ha a
tervezett

új

helyen hasonló

körülmények között

folytatni

lehet

a

tevékenységét.
A megszüntetéssel az is világossá válik, hogy a következő tanévre a
jelenlegi létszám 2/3-ával lehet számolni, az pedig igen kérdéses, hogy a
következő tanévtől indítható lesz-e első évfolyam. Ha nem jelentkezik
legalább 7 tanuló, akkor folytatódik az évfolyamok fogyása, de ennek
üteme nem tudható.
A háttérdokumentumok szerint a „dominós” osztályokat a Mester u. 67.
szám alatti épület legfelső szintjén helyeznék el, a terület felújítása után.
Ez egy látszólagos helyi – épületen belüli – szegregációt jelent, amit viszont
képes lesz kiegyensúlyozni az új intézmény pedagógiai programja,
pontosabban a nevelési terve (a kétféle helyi tantervet ugyanis javasolom
megtartani – hogy miért, erre még röviden visszatérek). A két jelenlegi
dokumentumnak számos közös vonása van mind a helyzet megítélését,
mind a feladatokat és a módszereket tekintve.
Mindegyik helyen hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű
gyermekekkel kell foglalkozni, ebből következően a teendők is hasonlóak:
lemaradók, különböző nehézségekkel küzdők fejlesztése, felzárkóztatása, a
gyermekek képességeihez való alkalmazkodás, sokféle tevékenység, s
mindehhez megnyerni a szülői ház minél erősebb támogatását.
Mindkét nevelési programban vannak arra utaló jelek és mindennapi
tapasztalatok is, hogy miként lehet az ide járó gyermekek képességeit
felismerni,

„kiművelni”,

mindenkit

eljuttatni

saját

képességei

felső

határához. Ennek a munkának (ami inkább nevezhető küldetésnek) egyik
mozgatója az a régi pedagógiai feltevés, hogy minden gyermekkel születik
egy tálentum, csak azt meg kell találni. Ha ez a felfedezés megtörténik,
akkor erre számos tevékenység és pedagógiai módszer építhető, s egészen
az alapfokú művészetoktatásban való részvételig terjed a sor.

Úgy vélem,

a

megfelelő

tárgyi

feltételek és eszközök biztosítása

elengedhetetlen, a tanulók érezzék, hogy megkapják mindazt, ami segíti
őket a felemelkedéshez. Ennek nélkülözhetetlen feltétele, hogy az átköltöző
osztályokkal tartsanak azok a pedagógusok is, akiknek átvétele szükséges
és lehetséges. Nélkülük ugyanis a helyi tanterv (itt folytatom az előbbi
gondolatot) nem folytatható, ezt ők készítették a saját tanulóikra és
önmagukra, s az egy idő után talán lényegtelen, hogy azt milyen utcában
működő iskolában kell/lehet megvalósítani. Az előzetes tervek szerint a 6
osztállyal 9 pedagógus kerülne át a József Attilába, továbbá 2 nem
pedagógus munkakörben dolgozó.
Azt mindenképpen fontos körülménynek tartom, hogy megkezdődött a két
intézmény pedagógiai programjának „összedolgozása”, valamint viszonylag
pontos kép alakult ki a költöző osztályokról és dolgozókról. A helyszíni
látogatás

alkalmával

arról

is

meggyőződhettem,

hogy

a

további

alkalmazottak elhelyezéséről is folynak az egyeztetések, illetve a könyvtár
állományának leltározása érdekében is intézkedett a fenntartó.
5.2. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó
A Nevelési Tanácsadó a kerület kiemelt intézményének tekinthető,
folyamatosan bővülő feladatokkal, s egyre nagyobb – és sokoldalúan
felkészült – alkalmazotti létszámmal látja el feladatait.
Elhelyezése több mint húsz éve alkalmas – és méltó – a különleges
feladatokhoz, megközelítése többféle közlekedési eszközzel biztosított.
Az ellátottak szám az októberi statisztika alapján 1252, ezen túl még
további 109 nagycsoportos gyermeket küldtek a Tanácsadóba beiskolázás
miatt.
Tanulságos a jelentkezés okainak megoszlása is:
- tanulási nehézség miatt

598

- magatartási, beilleszkedési nehézség miatt

417

- komplex ártalom miatt

241

gyermek

jelentkezett valamilyen szolgáltatás igénybe vételére. Az a fenti adatokból

is kiderül, hogy az ellátottak 92 %-át a komoly nehézségekkel küzdő
gyermekek alkotják, s ezekben az esetekben nemcsak ők, hanem a szülők
is segítségre szorulnak. Mindezt azért tartottam fontosnak jelezni (persze
ezt a kerület illetékesei pontosan ismerik), hogy nyomatékot adjak annak:
milyen

elhelyezési

körülményeket

kell

teremteni

ilyen

intézmény

működéséhez.
A Tanácsadó előéletében volt már példa iskolában történő elhelyezésre, ezt
követően a jelenlegi hely optimális. Ennek feladása, valamint a jövőbeni
hely – kedvezőtlen tapasztalatokon alapuló – megítélése nyugtalanítja az
intézmény munkatársait, amit személy szerint megértek. Véleményeikből
mindennek ellenére kiderül, hogy el kell fogadniuk az átszervezés tényét,
de

a

fenntartónak

törekednie

kell

arra,

hogy

a

munkafeltételeik

megközelítsék a mostanit. Különösen fontosnak tartják az autóval történő
megközelítést, így a parkolást, a lehető legteljesebb elkülönítést az iskola
életétől, valamint a a személyi és anyagi biztonság megteremtését.
5.3. József Attila Általános Iskola és AMI
Az iskola befogadó intézményként szerepel az átszervezési folyamatban.
Úgy vélem, mindkét odaköltöző intézmény jótékony hatással lehet további
működésére. Egyfelől helyben lesz a Nevelési Tanácsadó szakértelme,
teljes szolgáltatói palettája, amely az iskola tanulói összetétele és a
feltáró/fejlesztő munka szempontjából jelentős, másfelől jó együttműködés
esetén ugyanez elmondható a Dominó Általános Iskola áthelyezésre kerülő
pedagógusairól is.
Kellő nagyvonalúsággal, a közös érdekek hangsúlyozásával, valamint
mindegyik intézmény (iskola és Tanácsadó) számára megfelelő tárgyi
feltételekkel oldhatók lesznek az átszervezésből adódó feszültségek.
5.4. Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
Az iskolát a Toronyház utca 11. szám alatt lévő drámaterem elvétele érinti,
ez viszont egyik szakmai erősségének, „húzóágazatának” legfontosabb
feltétele.

A drámatagozaton a tanulók évfolyamonként két csoportot alkotnak.
(bizonyos években, utolsó évfolyamon a kettő összevonható). A pedagógiai
program szerint a drámaterem iránti igény heti 36-40 óra.
Harmadévenként belső vizsga van, amely nyilvános, ezen kívül is gyakran
tartanak

előadásokat,

bemutatókat.

Ezeket

általában

a

jelenlegi

drámateremben tartják, vagy termet bérelnek a Ferencvárosi Művelődési
Központ intézményeitől, esetleg egy osztályteremben szoronganak.

A drámatagozatot a Keleti István Művészeti Iskolával (KIMI) együtt
működtetik, szerződés szerint. Ezzel a megoldással az volt cél, hogy az így
nyert

óraszámot

a

közoktatási törvény óraszám-korlátai mellett is

megtarthassák, továbbá, hogy az ország drámatagozatos elitklubjának
tagjai

lehessenek

(szakmai

együttműködések,

színháztalálkozók,

szakirányú képzések, továbbtanulás stb.). Ugyanakkor forrásbevonást is
jelentett, hiszen a KIMI költségtérítést, tandíjat kér, valamint normatív
támogatásra jogosult.
A telephely kiesése tehát az iskolán kívül egy szakmai szempontból
gyümölcsöző, és anyagi szempontból is hasznos kapcsolatot hozhat nehéz
(vagy lehetetlen) – helyzetben.
Az intézmény konstruktívan viszonyul az átszervezéshez, megfogalmazta
az elképzeléseit (ha úgy tetszik igényeit) a drámaterem kiváltására.
Véleményem

szerint

az

átmeneti

megoldásoknak

(osztálytermek

alkalmassá tétele a tagozati feladatokra, illetve fenntartói közreműködés az
FMK-tól történő terembérlés ügyében) rövid távon van esélye (ezt
mindenképpen támogatom), véglegesen pedig a tervezés alatt álló önálló,
minden iskolai igényt kielégítő színházterem megépítése lenne a megoldás
(ennek megvalósításában csak reménykedem).

6. Összegzés
Szakértői feladatom elvégzéséhez a megbízó biztosította a szükséges
dokumentumokat. Ezek tartalmát megismertem, de ezen túl személyesen
is felkerestem mind a négy intézményt (ide értve telephelyeket is), ahol a
vezetőkkel/ képviselőkkel beszélgetést folytattam, s ennek alapján korábbi
tapasztalataimhoz, ismereteimhez módom volt újakat szerezni.
A

személyes

tapasztalatok

megerősítették

a

dokumentumokból

is

megfogalmazható következtetéseket:
- indokoltak a tervezett átszervezések,
- a fenntartó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készíti elő a
később meghozandó végső döntéseket,
- az előkészítő munka során fontos célként fogalmazta meg az
önkormányzat, hogy az átszervezésekkel a feladatok ellátása ne
sérüljön, a különböző szolgáltatások igénybe vétele ne jelentsen
aránytalan terhet az érintetteknek. Az eltelt négy hónap alapján e
szándékok megvalósulása felől nincs kétségem,
- az átszervezésekkel tiszta tulajdonviszonyokat teremt a kerület a
köznevelési törvény szerint átadandó feladatok további ellátásához,
- eddig az elkészült intézkedési tervek szerint készítették elő a
különböző döntéseket, de vannak még további tisztázandó kérdések,
kimunkálandó

elképzelések,

amelyekre

kiemelt

figyelmet

kell

fordítani,
- az önkormányzat testületeinek és érintett vezetőinek fontos szerepük
van abban, hogy az intézményekben viszonylagos nyugalommal,
megértéssel fogadták a számukra számos kellemetlenséggel járó
intézkedéseket.

7.

Ajánlások

Az átszervezési folyamat további lépéseihez, illetve néhány feladat
megoldásához az alábbiakat ajánlom megfontolásra:

-

a következő néhány évre várható óvodai létszámok, és az ebből
adódó egyéb feladatok/intézkedések tervezése;

-

az érintett intézményekkel folytatandó további párbeszéd,
egyeztetés;

-

a

pénzügyileg

és

műszakilag

lehetséges

feltételek

megteremtése a Nevelési Tanácsadó elhelyezéséhez;
-

a

Weöres

Sándor

drámatagozatának

Általános

Iskola

működéséhez

és

Gimnázium

szükséges

átmeneti

és

véglegesnek tekinthető intézkedések megtétele;
-

a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény feltételeinek, szakmai tervező munkájának segítése;

-

az

átszervezés

további

intézkedéseinek

határozott,

együttműködésre, egyeztetésre épülő irányítása.

Feltételezve a további feladatok jogszabályok szerinti elvégzését,
az

intézmények

átszervezéséről

szóló

előterjesztéseket

a

képviselő-testületeknek elfogadásra javasolom.
A

2013.

január

megváltoztathatja

1.-jétől
ugyan

életbe

lépő

Ferencváros

új

feladat-ellátási

Önkormányzatának

rend
mai

jogállását, könnyítheti ugyan anyagi terheit, feladatait, áttételesen
azonban továbbra is felelősséggel tartozik a kerületben működő
intézmények tevékenységéért, s azokért is, akik a szolgáltatásokat
kerületi lakosként igénybe veszik.

Bencze Lajos
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1. A szakértői megbízás tárgykörei
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az alábbi
tárgykörökben bízott meg szakértői vélemény elkészítésével:
1) Molnár Ferenc Általános Iskola
-

az iskola társasházzá alakítása,

-

az egyes rendeltetésekhez szükséges helyiségek (iskola, tanuszoda)
albetétekbe sorolása,

-

a használatról megállapodás kötése.

2) Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
-

az iskola társasházzá alakítása,

-

az egyes rendeltetésekhez szükséges helyiségek (iskola, tanuszoda,
jégpálya) albetétekbe sorolása,

-

a használatról megállapodás kötése.

3) Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
-

a telephelyként szereplő 1096 Budapest, Vendel u. 10-16. szám alatti
tornacsarnok használati jogcímének feltüntetése az alapító okiratban,

-

a használatról megállapodás kötése.

4) Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI
-

a telephelyként szereplő 7 óvoda alapító okiratból való kivezetése

5) Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó
-

a

pedagógiai

szakmai

szolgáltatás

az

alapító

okiratban

fő

tevékenységei közé kerül,
-

az intézmény többcélúvá válik,

-

az

intézmény

új

neve:

Ferencvárosi

Egyesített

Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény.

Pedagógiai

2. Bevezető
2.1. Ferencváros Önkormányzata a közelmúltban áttekintette számos
intézménye működését, az alapító okiratok legfontosabb elemeiben
foglaltakat

(székhely-telephely,

alaptevékenységek,

az

intézmény

kihasználtsága), és az elmúlt években történt számos változás, valamint a
jogszabályi

környezet

jelentős

átalakulása

miatt

több

intézmény

átszervezését érintő elvi döntéseket hozott. Ezek alapján már hónapokkal
ezelőtt megkezdődött a nagyobb horderejű átszervezések előkészítése.
Az

átszervezések

egy

részét,

a

meghatározóbbakat

korábbi

szakvéleményemben elemeztem, most a folyamat további lépéseiről
fogalmazom meg álláspontomat.
2.2. Az 1. pontban felsorolt, és az átszervezésben érintett intézmények
működését módosító döntések nem egyforma súllyal bírnak: van köztük
egyszerű technikai változásnak minősíthető lépés, de van olyan is, amikor
önálló szakterülettel egészül ki az intézmény eddigi alaptevékenysége.
Különleges elemként jelenik meg az a fenntartói szándék, hogy több
intézményt

célszerű

lenne

társasházzá

alakítani,

és

az

egyes

tevékenységeket ellátó intézményrészeket az ingatlan-nyilvántartásban
albetétként szerepeltetni. Ez azt jelentené, hogy 2013. január 1.-jétől, az
általános iskolai oktatás állami fenntartásba kerülésétől – amennyiben a
tulajdonjog is elkerül az állami fenntartóhoz – egy ingatlanon belül az
albetéteknek lesz állami és önkormányzati tulajdonosa.
Első megközelítésre ez a megoldás kétségkívül szokatlan, de véleményem
szerint csak azért, mert ilyen az oktatás ugyan előfordul, de más okok,
előzmények miatt.
Az önkormányzat gondolkodásának mozgatója az, hogy a nevelést-oktatást
segítő, kiszolgáló létesítmények működtetése, használata leválasztható
legyen az iskola épületéről. Ez lényegesen több, más, mint az, hogy mely
résznek ki a tulajdonosa. Köztudott, hogy az iskola működését az
országosan meghatározott tanévi rend, valamint az ehhez igazodó helyi
munkarend alakítja. Ebben vannak évközi és nyári szünetek, hosszú

hétvégék, amikor az oktatás szünetel, a tanuszoda, tornacsarnok vagy
egyéb épületrész iránt viszont nagy az érdeklődés, közkedvelt szóval élve
magas a kihasználtságuk. A működés ezen módja meghaladja az iskola
(illetve fenntartója) kötelezettségét, viszont helyi/települési feladatként
(mint az egészség, a sport támogatása) megjelenik az önkormányzatnál.
Ha tehát a jövőbe tekintve vizsgáljuk a fentieket, akkor az önkormányzati
tulajdonrésszé váló vagyon bizonyos időkeretben (mint eddig) elsődlegesen
az oktatást szolgálja, más időben a tanulókon kívül az adott helyen élő
szélesebb korosztályok egészségének megőrzéséhez, szabadidejének
eltöltéséhez is hozzájárul. Ennek kereteit lesz hivatott szabályozni az
együttműködési

megállapodás,

amely

az

önkormányzat,

mint

résztulajdonos, és az iskola, mint használó, üzemeltető között jön létre.
Lehetséges persze, hogy nem az iskola, hanem a további résztulajdonosi
jogokat gyakorló állam más képviselője lép be a szerződésbe, de ez a
lényegen nem változtat.
A kerület által megfogalmazott újszerű megoldást megítélésem szerint
támogatni lehet, ugyanis ennek kialakításában jogszerűtlen elemeket nem
látok. Korrekt megállapodás esetén ugyanis sem a tulajdonosok, sem pedig
a

használók érdekei nem sérülnek, ellenkezőleg: lehetséges olyan

gyakorlat kialakítása, amelyben mindenki jól jár.
2.3.

A

mostani

szakaszban tervezett

intézményi

átszervezések is

összefüggnek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (röviden:
Nkt.) elfogadásával és hatályba lépésével. A törvény első rendelkezései
2012. szeptember 1-jén lépnek hatályba, de a legtöbb késleltetve, illetve
fokozatosan kerül bevezetésre.
Így pl.

a

törvény hatályba lépésekor működő pedagógiai szakmai

szolgáltatást végző intézmények szakmai irányítását 2013. szeptember 1től az oktatásért felelős miniszter végzi [97.§ (10)].

Ferencváros Önkormányzatának az 1. pontban tervezett intézkedései
összhangban vannak az Nkt. fokozatos bevezetésére való felkészüléssel,

másfelől pedig megteremtik a továbbiakra nézve az önkormányzati
feladatok ellátásának garanciáit.

3. Az intézményátszervezések jogszabályi hátterének főbb elemei

3.1. A közoktatásról szóló – jelenleg még hatályos – 1993. évi
LXXIX. törvény
87. § (1) bek. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási
szerve a megyei fenntartó útján, a megyei jogú város saját területén,
továbbá – ha a (2) bekezdés másképp nem rendelkezik – a fővárosi
önkormányzat köteles gondoskodni
c) az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatásról,
(2) bek. Ha a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzat
között létrejött megállapodás másképp nem rendelkezik, a fővárosi kerületi
önkormányzat köteles gondoskodni az önkormányzati pedagógiai-szakmai
szolgáltatás ellátásáról az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és
oktatás tekintetében.

88. § (6) bek. „A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve
egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti
meg,

közoktatási

tevékenységről,
gondoskodik oly

intézményét

szolgáltatásról
módon,

akkor

szervezheti

továbbra

is

át,

ha

megfelelő

hogy annak igénybevétele

a

az

adott

színvonalon
gyermeknek,

tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be
kell szerezni a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve,
a főváros esetén fővárosi 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

Kormány

általános

hatáskörű

területi

államigazgatási szerve, a főváros esetén a fővárosi 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.”

102. § (2) bek. „A fenntartó
a) dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről,
átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról,
nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, a
nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének
időpontjáról,

az

óvoda

heti

és

éves

nyitvatartási

idejének

meghatározásáról;”

102. § (3) bek. „A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével,
átszervezésével,
megállapításával,
visszavonásával

feladatának
vezetőjének
összefüggő

megváltoztatásával,
megbízásával

döntése

előtt

és

beszerzi

nevének
megbízásának

az

intézmény

alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek
(közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzetiségi nevelésbenoktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési
joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi nemzetiségi
önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott nemzetiség helyi
egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei
gazdasági kamara 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.”

102. § (9) bek. „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,

b)

iskolai

osztályt,

kollégiumi

csoportot,

óvodai

csoportot

nem

szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.”

102. § (11) bek. „A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a
nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával,
megszüntetésével, az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak
indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre
vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja. Amennyiben a
nevelési-oktatási

intézmény

fenntartói

jogának

átadására

helyi

önkormányzat és olyan kistérségi társulás között kerül sor, melynek az
önkormányzat tagja, akkor az erre vonatkozó döntés meghozatalának
határideje július utolsó munkanapja.”

121. §. (1) bek.
15. pont „intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely
az alapító okiratnak e törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában
meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő
döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges;”

37. § (5) bek. „A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az
a) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét,
b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzetiségi és más feladatait,
tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti
rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének
címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető
maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola
esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a
művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
c) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.”

3.2. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1), (4)
illetve 63/A. § n) pontjaiban foglaltak is a települési önkormányzatok
feladat-ellátási

kötelezettségének

bizonyos

területeit

részletezik,

összhangban a fentebb idézett joghelyekkel.
3.3. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény egységes
szerkezetbe

foglalt

(jelenleg

hatályos)

szövegének

néhány,

legfontosabbnak tartott rendelkezését ajánlom a döntés-előkészítők
figyelmébe:
1. § (1) Társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító
okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetőleg legalább egy önálló lakás
és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön
tulajdonába kerül (a továbbiakban: társasház). Az épülethez tartozó
földrészlet, továbbá a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész,
épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetőleg lakás –
különösen: a gondnoki, a házfelügyelői lakás – a tulajdonostársak közös
tulajdonába kerül.
(2) Az épület

tartószerkezetei,

azok részei, az épület biztonságát

(állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész,
épületberendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az
a külön tulajdonban álló lakáson vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségen
belül van.
(3)

Ha

a

földrészlet

nem

tartozik

a

közös

tulajdonba,

arra

a

tulajdonostársakat használati jog illeti meg.
Az alábbi joghely az iskola – tanuszoda (és egyéb) létesítmények esetére
alkalmazható:
4. § (1) A lakásra vonatkozó rendelkezéseket – e törvény eltérő
rendelkezésének hiányában – megfelelően alkalmazni kell a nem lakás
céljára szolgáló helyiségre.
(2) E törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem lakás
céljára szolgáló helyiségekből álló minden egyéb épületre, amelyben a nem

lakás

céljára

szolgáló

egyes

helyiségek

a

tulajdonostársak külön

tulajdonában, más részei a tulajdonostársak közös tulajdonában vannak.
A törvény a továbbiakban rendelkezik az alapításról (így az alapító
okiratról),

a

társasház

szerveiről,

a

tulajdonosok

jogairól

és

kötelezettségeiről, melyeket a megfelelő döntések előkészítéséhez, majd
végrehajtásához alkalmazni kell.

3.3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások tekintetében a közoktatásról
szóló – jelenleg még hatályos – 1993. évi LXXIX. törvény 36. §ában foglaltakat kell irányadónak tekinteni minden, 2012-ben hozott
döntésnél. Ennek a joghelynek a részleteit tartalmazza a 10/1994. (V.
13.) sz. MKM rendelet, amelyből alábbiakat tartom szükségesnek
kiemelni a kerület tervezett intézkedéseinek értelmezése, tervezése és
megvalósítása miatt:
1. § A helyi önkormányzatok által önkormányzati pedagógiai-szakmai
szolgáltatások ellátására létrehozott pedagógiai intézet, pedagógiai kabinet,
pedagógiai szolgáltató intézet stb. (a továbbiakban együtt: pedagógiai
intézet) alapító okirata határozza meg, hogy a pedagógiai intézet a Kt. 36.
§-ának (2) bekezdésében felsorolt pedagógiai-szakmai szolgáltatások
szakterületei közül melyeket látja el (a továbbiakban: alaptevékenység).
Alkalmazási feltételek és az intézményvezetői megbízás feltételei a
pedagógiai intézetben
2. § (1) A pedagógiai intézetben pedagógiai-szakmai szolgáltatások
ellátására, illetve a szolgáltatások szervezésére az alkalmazható, aki az
alaptevékenység adott szakterülete ellátásához szükséges szakirányú
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Ha nincsen olyan felsőfokú
iskolai végzettség, amellyel az adott szakterületen a feladat ellátható,
alkalmazható

az

is,

aki

középiskolai

végzettséggel

és

szakirányú

szakképesítéssel rendelkezik.
(2)2

Pedagógiai

szakértő

és

pedagógiai

előadó

munkakörben

az

foglalkoztatható, aki pedagógiai szakértő munkakör esetén egyetemi szintű

tanári,

pedagógiai

előadó

munkakör

esetén

főiskolai

szintű

óvodapedagógusi, tanítói, tanári végzettséggel és szakképzettséggel,
továbbá – mindkét munkakörben – pedagógus-szakvizsgával rendelkezik.
(3) A pedagógiai intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az
1. számú melléklet határozza meg.
3. § (1) A pedagógiai intézetben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, továbbá – ha jogszabály
az adott végzettséggel és szakképzettséggel betölthető munkakörben a
szakvizsga letételét lehetővé teszi, illetve előírja – szakvizsga,
b) legalább tíz év megfelelő szakmai gyakorlat,
c) a pedagógiai intézetben fennálló határozatlan időre szóló alkalmazás.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában megfelelő szakmai gyakorlat a
pedagógiai intézet által végzett bármelyik pedagógiai-szakmai szolgáltatás
ellátásához szükséges ismeretek megszerzését biztosító munkakörben
szerzett gyakorlat, ha azt közoktatási intézményben vagy felsőoktatási
intézményben, illetve nem iskolai gyakorlati képzési helyen szerezték,
továbbá a tanügy-irányítási munkakörben eltöltött gyakorlat.

4. Az intézmények átszervezésének eljárási lépései
4.1. Szándéknyilatkozat - elvi döntés
A Kt. rendelkezéseiből következően a képviselő-testületnek elvi döntést kell
hoznia tervezett szándékáról.

Ennek fontos előzménye, hogy Dr. Bácskai János, Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának polgármestere – a képviselőtestület nevében – szándéknyilatkozatot tett az Önkormányzat által
fenntartott

közoktatási

intézmények

átszervezéséről.

A

szándéknyilatkozatban érintett intézmények: a Molnár Ferenc Általános
Iskola, a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium, a Leővey Klára
Gimnázium és Szakközépiskola, a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és
AMI és a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó.

A Képviselő-testület a rendelkezésemre álló információk szerint a 2012.
május 3.-i ülésen hozza meg határozatát a szándéknyilatkozatban foglalt
kérdésekről.

4.2. Vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
Az érintett intézmények átszervezése ütemterv alapján történik (részletes
feladatok, felelősök, határidők) a Humánszolgáltatási Iroda irányításával.
Az

írásos

anyagok

elkészülte

után

megtörtént

az

egyeztetés

az

intézményekkel, jelenleg folyamatban van a különböző iskolai közösségek
véleményeinek beszerzésére.
A tervezett intézkedések több új feladatot tartalmaznak, de ezek az
intézmények alapító okirataiban bekerülve, a működés körülményeit
alapjaiban nem változtatják meg.

5. A fenntartó tervezett intézkedéseinek értékelése
5.1. Molnár Ferenc Általános Iskola; Weöres Sándor Általános Iskola és
Gimnázium
Az önkormányzat a két iskola társasházzá alakítását tervezi oly módon,
hogy a mindegyiken működő tanuszoda, valamint a Weöres Iskolában a
jégcsarnok külön albetétbe kerül. Ezt a jogszabályok között idézett
társasházi törvény alapján az önkormányzat megteheti, ugyanakkor nagy
jelentőséget

tulajdonítok

majd

a

különböző

tulajdonosok

között

megkötendő megállapodásnak. Ez lesz ugyanis az a dokumentum, amely
az alapító okiratban foglaltak szerint szabályozza a mindennapi működés
alapvető kérdéseit. Úgy vélem, ezért nagy figyelmet kell fordítani a
részletek

kimunkálására,

s

az

iskolák

vezetőivel

való

folyamatos

egyeztetésre. Ebből a szempontból pl. a Weöres Iskola esetében át kell
gondolni, hogy mekkora legyen a tanuszodához tartozó ingatlan területe, s
az miként legyen leválasztva az iskolától. Nem mindegy ugyanis, hogy az a
viszonylag nagy, és többféle funkcióra alkalmas, nagyon esztétikusan
elrendezett udvarrész hogyan kapcsolódik az iskolához, vagy miként válik
el attól.
Ugyancsak súlyos műszaki és pénzügyi döntés lehet, hogy a kapcsolódó
létesítmények

mindegyikének

a

közműrendszerét

elválasszák-e

az

iskolától, vagy maradjanak a jelenlegi állapotok, s majd megállapodnak a
felek a számlázás módjáról.
5.2. Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola
A középiskola esetében a testnevelés és iskolai sport céljait szolgáló
tornacsarnok helyzete annyiban tér el a két másik intézmény esetétől, hogy
itt az épület – feltételezésem szerint – önálló, önkormányzati tulajdonú
telken van (az alapító okirat 11. pontjában erre vonatkozó megerősítés
nincs, csak az iskola épületére).
Ebben az

esetben is

fontos önkormányzati cél a lakóközösségek,

sportegyesületek

fele

történő

megfogalmazott

szándék

jól

szolgáltatás
kifejez.

A

lehetősége,
Ferencvárosi

amelyet

a

Szabadidős

Sportegyesülettel megkötött – és még június 30-ig hatályos megállapodás
is ezt példázza. Nem látom akadályát, hogy a tornacsarnokról az
Önkormányzat és az Középiskola megállapodjon, s ezt az alapító okirat
vagyonról

rendelkező

részében szerepeltessék.

Ezzel

kapcsolatosan

megjegyzem: a jelenlegi dokumentumból (mint jeleztem, 11. pont)
hiányolom a Vendel u. 10-16. szám alatti telek néhány adatát (tulajdonos,
helyrajzi szám, terület).
5.3. Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó
A Nevelési Tanácsadóval kapcsolatosan korábbi szakértői véleményemben
megjegyeztem,

hogy

a

kerület

kiemelt

intézményének

tekinthető,

folyamatosan bővülő feladatokkal, s egyre nagyobb – és sokoldalúan
felkészült – alkalmazotti létszámmal látja el feladatait.
Ez a megállapítás annyival igazabb, hogy az önkormányzati fenntartás
utolsó időszakára újabb feladat kapcsolódik hozzá: tevékenysége kibővül a
pedagógiai-szakmai szolgáltatással.
Ennek a két feladatnak az együttes ellátása nem szokatlan megoldás,
számos, főként megyei fenntartású intézmény működése során alakult ki
ez a gyakorlat.
A jogszabályok között utaltam a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló
miniszteri rendeletre, amely még hatályos. Rendelkezései közül a vezető és
munkatársak személyére vonatkozó szabályokra külön is felhívom a
figyelmet. A rendelkezésemre álló információk alapján szakmai és jogi
szempontból megfelelő megoldásnak látom a jelenlegi Nevelési Tanácsadó
vezetőjének kinevezését az új intézmény élére, valamint a Polgármesteri
Hivatal

munkatársainak

pedagógiai

szakértői

munkakörbe

történő

áthelyezését.
A javasolt név pontosan kifejezi az intézmény két alappillérét jelentő – és
sokfele ágazó – feladatait.
Az alapító okirat módosításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az
országosan egységes szakmai irányítás mellett a pedagógiai-szakmai
szolgáltatás legfontosabb feladata a szaktanácsadás és a továbbképzések

szervezése lesz. Az Nkt. 19. § (2) bek. részletezi a pedagógiai-szakmai
szolgáltatási területeket (alapvetően megegyeznek a jelenlegi közoktatási
törvényben

foglaltakkal).

A

kerület

tantárgygondozói

hálózatának

átszervezése az új intézmény létrejöttével indokolt. Amikor erről döntenek,
vegyék figyelembe, hogy e terület a szaktanácsadással egyenrangú
feladatként jelenik meg a jogszabályokban.

A döntések előkészítése miatt fontos felhívnom a figyelmet még arra, hogy
a

pedagógiai

szakszolgálati

feladatok 2013.

január 1.-től,

míg

a

pedagógiai- szakmai szolgáltatások 2013. szeptember 1.-től kerülnek
állami fenntartásba. A nyolc hónapos eltérésből származó esetleges
problémákra

a

szakszolgálati

feladatok átadásának előkészítésekor,

egyeztetésekor célszerű kitérni.
5.4. Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Az iskola alapító okiratának 1. pontjában – tévedésből – telephelyként
szerepel 7 óvoda. A félreértés oka az lehetett, hogy a Zeneiskola régebb
óta tart az óvodásoknak zenei foglalkozásokat Dalos játék címmel. Ettől
természetesen az óvodák nem minősülnek telephelynek, viszont a
továbbiakban is lehetőség lesz folytatni a szép hagyományt.
A hét óvoda alapító okiratból való kivezetését indokoltnak tartom

6. Összegzés
Szakértői feladatom elvégzéséhez a megbízó biztosította a szükséges
dokumentumokat, háttéranyagokat, információkat. Ezek tartalmán túl
személyesen is tájékozódtam fontosabb helyszíneken. Tapasztalataim
megerősítették

a

dokumentumok

alapján

is

egyértelműnek

tartott

következtetéseket:
-

indokolt a pedagógiai szakszolgálati és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatói feladatok egy intézményben való megjelenítése,

-

két iskolánál tervezett társasházzá alakítás újszerű lépését jogi
szempontból lehetségesnek, a későbbi működés, különösen pedig az
önkormányzat bizonyos kötelezettségeinek ellátása szempontjából
pedig kívánatosnak tartom,

-

a

középiskola

alapító

okiratával

kapcsolatosan egyetértek az

önkormányzat tervezett intézkedésével,
-

a Zeneiskola alapító okiratának módosítása, azaz a 7 óvodai telephely
kivezetése indokolt.

A szakértői véleményben foglaltak alapján kijelenthetem, hogy az
önkormányzat által tervezett átszervezések az érintetteknek nem
jelentenek aránytalan terheket, azokból hátránya senkinek nem
származik.

7. Ajánlások
Az

átszervezési

folyamat

mostani

szakértői

véleményben

érintett

lépéseihez, illetve néhány feladat megoldásához az alábbiakat ajánlom
megfontolásra:

a. a

szakszolgálati

és

szakmai

szolgáltatói

feladatok

összekapcsolása miatt utóbbi szakterületet kezeljék kiemelten,
s a vállalt feladatok arányában tervezzék meg a szükséges
személyi és tárgyi feltételeket;
b. adott időben kezdeményezzenek egyeztetést annak érdekében,
hogy a két feladat eltérő időpontban történő átadása-átvétele
ne teremtsen megoldhatatlan helyzeteket;
c. a

pénzügyileg

és

műszakilag

lehetséges

feltételek

megteremtése a pedagógiai szakszolgáltató és pedagógiaiszakmai szolgáltató intézmény megfelelő elhelyezéséhez;
d. változatlanul szükséges a folyamatos párbeszéd, egyeztetés
főként azokkal az intézményekkel, ahol az önkormányzat az
ingatlanok, illetve a használat megosztását tervezi. Ezekben az
esetekben

különösen

az

együttműködési

megállapodások

tartalmára kell több időt fordítani.

Az

önkormányzat

által

tervezett

intézkedésekről

szóló

előterjesztéseket a képviselő-testületnek elfogadásra javasolom.

Bencze Lajos

