
Iktató szám: 39/2012.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére

Tárgy: Kéttannyelvű oktatás bevezetése a 2012-13-as tanévben, a Molnár Ferenc Általános 
Iskolában

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Készítette: Dr. Gáspár László irodavezető Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága – 2012. február 15.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű X
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Ügyiratszám: Kp/8403-1/2012/IV.

Tiszte lt Képviselő-testület!

A Molnár Ferenc Általános Iskola igazgatója 2012. január 23-án azzal a kérelemmel fordult  a 
Képviselő- testülethez,  hogy  a  fenntartó  az  iskolában  kéttannyelvű  oktatás  bevezetését 
engedélyezze.  Az  intézmény  ezzel  egyidejűleg  nevének  Ferencvárosi  Molnár  Ferenc 
Kéttannyelvű  Általános Iskola névre történő megváltoztatását is kérelmezte.   

Az iskola  igazgatója  mellékelte  az intézmény  pedagógiai  program változtatásának tervezetét, 
valamint  a  szükséges pedagógus,  taneszköz  és felszerelés  igényét  is.  Ennek  megfelelően  a 
kéttannyelvű  oktatáshoz a következő  tanévre  2 tanító és egy anyanyelvi  tanárra van szükség, 
akiknek  1  évre  számított  bruttó  bére  összesen:  6.  004.800.-  Ft  (az  F  10-es  átlagos 
bérkategóriában számolva). A szükséges taneszközök és felszerelések jegyzékének összesített 
értéke 655. 800.- Ft.

Felhívom  a  figyelmet  arra,  hogy  a döntés  meghozatala  során  tekintettel  kell  lenni  arra  a 
körülményre,  hogy  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  97.  §  (13) 
bekezdése  szerint  „a  két  tanítási  nyelvű  nevelés-oktatásban  a  2014/2015.  tanév  végéig 
teljesíteni  kell  a  külön  jogszabályban  meghatározott  feltételeket.  A külön  jogszabályban 
meghatározott  feltételeket nem teljesítő  intézményekben a nyelvi  előkészítő  évfolyam vagy a 
két  tanítási  nyelven  folyó  oktatás  felmenő  rendszerben  megszűnik.”  A  törvényben 
megemlített  külön  jogszabály  még  nem  jelent  meg,  így  a  feltételeinek  teljesítését  sem 
garantálhatja az intézmény.

A  Képviselő-testület  58/2011.  (III.  02.)  számú  határozatának  megfelelően  a  2012/2013. 
tanévtől  logopédiai  osztály  indul  az iskolában,  melynek  szintén  6.004.800.-  Ft (az F 10-es 
átlagos  bérkategóriában  számolva)  a  bruttó  bérigénye  a  következő  évre,  továbbá  a 
taneszközökre  és felszerelésekre  1.446.555.-  Ft-ot  kell  várhatóan  költeni,  ezért  javasoljuk, 
hogy  a  Humán  Ügyek  Bizottsága  52/2011.  (III.  01.)  számú  határozatának  megfelelően 
folytatódjon  az iskolában  az  „angol  nyelvű  előny  program”.  Amennyiben  a  jogszabályok 
engedik  és az iskola  igénye továbbra is  fennáll,  a jövő év folyamán javasoljuk  a kéttannyelvű  
oktatás lehetőségének  újragondolását  a 2013/2014. tanévtől.  Várhatóan 2013. január 1-től a 
bérköltségek terheit  már az állam fogja  viselni.

A kéttannyelvű  képzés,  valamint  a  névváltoztatás  engedélyezése  átszervezésnek  minősül,  
ezért  a törvényi  előírásoknak  megfelelő  hosszadalmas  eljárási  rend  határidejének  betartása 
érdekében  –  kérem  a  tisztelt  Képviselő- testületet,  hogy  hozza  meg  döntését  az  iskola 
kéréséről.
A fenti indokaim alapján azonban nem javaslom a kérelem támogatását.

Budapest, 2012. február 8.

Formanek Gyula s.k.
 alpolgármester

Mellékletek:
1. Iskolaigazgató kérvénye
 2. Kéttannyelvű képzés bérigénye
3. Kéttannyelvű képzés eszköz és felszerelés igénye

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu
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Határozati javaslat:

A változat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete  úgy dönt, 
hogy  a fenntartásában működő  Molnár  Ferenc  Általános Iskolában a  2012/2013  tanévtől  a 
kéttannyelvű oktatás bevezetéséhez és a névváltoztatáshoz nem adja  meg a hozzájárulást.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

B változat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete  úgy dönt, 
hogy
1.)  hozzájárul  a  fenntartásában működő  Molnár  Ferenc  Általános  Iskolában  a 2012/2013 
tanévtől a kéttannyelvű  oktatás bevezetéséhez és a névváltoztatáshoz.
2.) felkéri a Polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak  végrehajtása érdekében a 2012. évi 
költségvetésben a bérekre 6.004.800.- Ft-ot, a taneszközökre  és felszerelésekre 655.800.- Ft-
ot biztosítson.
Határidő: 1. pont: 2012. február 29.

    2. pont: 2012. évi költségvetés következő módosítása
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

3


