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Tárgy: Közoktatási intézmények átszervezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Készítette: Dr. Gáspár László

Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága – 2011. december 22.

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
ALPOLGÁRMESTERE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  új  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvénytervezetben  vázolt  önkormányzati  és  állami 
hatáskörök várható módosítása  indokolttá  teszi  az Önkormányzat  közoktatási  intézmények 
céljára használt épületeinek tulajdonjogi rendezését.

Az  alábbi  intézmények  épületének,  ill.  épületeinek  gazdaságosabb  felhasználása  és  az  új 
köznevelési törvény tervezetében az óvodakötelezettség idejének 3 évben való meghatározása 
az  óvodai  férőhelyek  számának  növelését  igényli  az  önkormányzatoktól.  A  törvény-
tervezetben ugyan 2014. szeptember 1-től kötelező a 3 éves kortól való óvodáztatás, de az 
óvodai  igények  várható  megnövekedésére  előre  gondolkodva  kell  a  köznevelési 
intézményeink  épületeit  átalakítani.  A  fent  leírtakra  tekintettel  az  alábbi  átszervezési 
intézkedések javasoltak:

1. A  Dominó  Általános  Iskola  székhelyének  áthelyezése,  jogutód  nélküli,  vagy 
jogutódlással történő megszüntetése. Indokolttá teszi ezt az intézkedést az is, hogy a 
Molnár  Ferenc  Általános  Iskolában  jelenleg  ideiglenes  működési  engedéllyel 
rendelkezik a FESZGYI, melynek elhelyezése a Dominó Általános Iskola épületében 
lenne megoldható.

2. A Ferencvárosi  Nevelési  Tanácsadó (az intézmény által  ellátandó feladat  kizárólag 
állami hatáskör lesz) áthelyezése a József Attila Általános Iskolába. A felszabaduló 
épületrészben óvoda bővítése, kialakítása a cél, melyre vonatkozóan pályázat beadása 
is folyamatban van már.

3. A  Weöres  Sándor  Általános  Iskola  és  Gimnázium  jelenlegi  2  telephelyének 
(Toronyház  u.  11.,  Napfény u.  3.)  megszüntetése,  amely  épületekre  szintén  óvoda 
kialakítása céljából van szüksége Önkormányzatunknak.

Tekintettel arra, hogy fent leírt átszervezési feladatok hosszadalmas időt vesznek igénybe, - a 
törvényi előírásoknak megfelelő eljárási rend betartása miatt – kérem a tisztelt Képviselő-
testületet, hogy elvi hozzájárulását az átszervezési folyamatok megkezdéséhez adja meg.

Budapest, 2011. december 19.
Formanek Gyula s.k.

 alpolgármester

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

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elvi hozzájárulását adja az előterjesztésben szereplő intézmények átszervezéséhez. 
Felkéri a Polgármester Urat, hogy az intézmények átszervezéséhez szükséges intézkedéseket 
tegye meg.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
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