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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített  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.  

 

 

 



 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület 

A köznevelési törvény módosítása alapján a köznevelési intézmények működtetését 2017. 

január 01-től a Tankerületi Központok látják el. Ezzel összefüggésben a törvény alapján 

ingyenes vagyonkezelői jogot jogot kapnak ingatlanjainkra vonatkozóan. A feladat átadás 

átvételére vonatkozó megállapodást legkésőbb december 15-éig kell megkötni, amennyiben 

ez nem történik meg, akkor a miniszter határozattal pótolja azt. Ezt egy normális országban 

kisajátításnak hívják. 

Ferencváros polgárai rengeteg adóforinttal, önkéntes munkával, sőt a szülők közvetlen 

támogatásával járultak hozzá az itteni iskolák jó működéséhez, jelenlegi színvonalához 

Ma már világosan látszik, hogy az állam kisajátítja a részben a közösségünk által létrehozott 

és fejlesztett infrastruktúrát, a tulajdonunkat képező iskolaépületeket és a hozzá kapcsolódó 

ingó és ingatlan vagyont. A fenntartás után a működtetés jogának megvonása szétszakítja még 

a maradék kapcsolatot is az iskola és az önkormányzat között. Megdöbbentő, hogy ma 

Magyarországon éppen a helyi közösségek ügyeinek intézésére létrehozott, választott 

önkormányzatok nem jogosultak saját iskoláik fenntartására és működtetésére. Veszni látszik 

a rendszerváltás alapvető vívmánya: a helyi közösségek önrendelkezési joga, az 

önkormányzatiság. 

Javasolom, hogy Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete fejezze ki egyet nem 

értését az oktatás szabályozására vonatkozó törvények tervezett módosításával szemben, 

amely megvonná az önkormányzatoktól a működtetés jogát és lehetőségét, elvenné az 

önkormányzatoktól az általuk épített, saját tulajdonukban álló ingatlanokra vonatkozó 

jogaikat.  

Januártól az önkormányzatok megkérdezése nélkül válna lehetővé, hogy iskolákat 

szervezzenek át vagy szüntessenek meg, illetve hogy az iskoláik vagyonát más települések 

javára átcsoportosítsák, megszűnne az önkormányzatok eddigi véleményezési illetve 

egyetértési joga is az oktatás területén. Nem lehetnek illúzióink: megtapasztalhatta az ország, 

hogy mit jelent az állami működtetés azokon a településeken, ahol eddig is a KLIK 

működtette az iskolákat. Ott nem az volt a probléma, hogy ki veszi meg a krétát, hanem az, 

hogy esetleg kikapcsolják a fűtést, mert a KLIK nem fizette ki a számlát.  

Tiltakozzunk az államosítás ellen! Úgy gondolom, az a helyes, ha azok az önkormányzatok, 

amelyek vállalják az intézmények fenntartását, visszakapják a működtetés mellé a fenntartói 

jogot is, természetesen az elvett forrásokkal együtt. Elég nagy gond az oktatás helyzetének a 

romlása, ne legyünk partnerek az épületeink állagának romlásában. 

Javasolom, hogy az ügy fontosságára és Önkormányzatunk érintettségére tekintettel határozat 

formájában nyilvánítsuk ki véleményünket. 

Kérem, minden Ferencváros vagyona és az önkormányzatiság iránt elkötelezett képviselő-

társam, hogy határozati javaslatom támogassák! 



 
 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy nem ért egyet a Kormány iskolák működtetésével, az önkormányzatok vagyonának 

korlátozásával összefüggő intézkedéseivel, ezért semmilyen feladat átadásra vagy ingyenes 

vagyonkezelésbe adásra vonatkozó megállapodás megkötését nem támogatja. 

határidő: 2016. december 13. 
felelős: dr Bácskai János 
 

Budapest, 2016. november 30. 

         

Baranyi Krisztina s.k. 

képviselő 



 
 

 


