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Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
A KlebelsbergIntézĺnényfenntaľtó Központ Budapesti VIII. Tankeľülete a Budapest Főváros
VIII' kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzat által műk<jdtetett köznevelési intézmények átszerve-
zésérőI tájékoztatta onkoľmĺányzatlnkat (melléklet) kikérve véleményiinket a tervęzett intéz-
kedésekľől.
Atźljékoztatás szerint az átszervezésben az a|źhbi hat köznevelési intézmény érintett:

1. Józsefuárosi PedagógiaiIntézet (1081 Budapest,II. Jrínos Pá|pápatér 4.),
2. Jőzsęfvźrosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (1082 Budapest, Nap utca 33.),

3. Losonci Téri Általĺnos Iskola (1083 Budapest, Losonci téľ 1.),

4. Jőzsefvźlrosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Altalános Iskola (1084
Budapest, Tolnai L. u. 11-15.)
5. Dęák Diák Altalanos Iskola (l081 Budapest, II. Janos PáIpápatér 4.),
6. Vajda Péter Ének-zeneíÁltalános és Sportiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3I').
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A Képviselő-testiilet a 407120|3. (XI.06.) szźlmű hatźlrozatával biztosította a Józsefilárosi
Pedagógiai Intézet elhelyezését a348}3lt hľsz. alattfelvett 97I m2 alapteľületű, természetben
Budapeit, V[I. Tolnai Lajos u.7-9. szém a|atti ingatlan III. emęletén összesen 176,48 m2 te-
ľiileten, valamint haľom fió feladat e||átástůloz szfüséges munkafeltételeket 2013. november
l5. napjától.

II. A beterjesztés indoka
A nemzeti köznevelésről szóló 20ll. évi CXC. törvény 84. $ (7) bekezdése érte|mében a
fenntartó, az állami intézményfenntąrtó kozpont által Íennĺartott intézmény esetében az okta-
tósért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtósą éve mójusának utolsó
munkanapjáig hozhat dontést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésévelkapcsolatban.

Fęntiek miatt szfüséges, hogy a Képviselő.testtilet a kĺiznevelési intézmények átszewezésé.
nek véleményezéséről szóló đöntéséta20I4. május 14-i ülésén meghozza.

III. Tényállási adatok
A Józsefuáľosi PedagőgiaiIntézet a2013. májusi źltszervezés előtt tĺjbbcélú intézményként
pedagógiai szakszo|gálati és pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatot látott el alaptevékeny-
ségként, mint Józsefuarosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet. Azintézet székhe-
lye 1081 Budapest, II. Jrínos Pá| pápatér 4. szźlm alatt volt. A 2013. évi átszewezés ltźn az
intézményből kivált a pedagógiai szakszolgá|at, mely jelenleg a Fővĺírosi Pedagógiai Szak.
szo|'gtĺ|at VIII. Kerületi Tagintézményeként mfüödik. A két intézmény egy épületben' egy
székhelyen keľiilt elhelyezésre. Az épület mérete csak az egyik intézmény mfüödését teszi
lehetővé, ezért onkorunányzatlxlk a TankeľĹilet kéľésének megfelelően a pedagógiai szakmai
szol'gźitatási feladatokat e||átő Józsefuáľosi Pedagógiai Intézetnek biztosította az elhelyezését
a34803lI hĺsz. a|att felvett 97I fiŕ alapteľĹiletrĺ, teľmészetben Budapest, VIII. Tolnai Lajos u.

7-9. szátmalatti ingatlan - telephelyként - III. emeletén összesen |76,48 m,területen.

A Józsefuarosi Pedagőgíaí Intézet átszervezése éľinti az intézmény feladatellátási helyét,
székhelyét és a feladatellátást szo|gźl|ő vagyon és a felette való rendelkezés és használati jo-
gát, Az intézmény źúszewezés előtti székhelye: 1081 Budapest, II. Jĺĺnos PáIpápatér 4. (te-
lephelye: 1084 Budapest, Tolnai L. u.7-9.), az źÍszervezés utĺíni székhelye: 1084 Budapest,
Tolnai Lajos lÍca7-9, Azźftszęwęzés nem érinti a személyi feltételeket.

A Józsefváľosĺ Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú múvészeti iskola, aholje-
lenleg a zenemuvészęti ágban folyik a taritás. Az iskola székhelyén jelenleg akkordikus, bil-
lentfĺs, fafuvós, karnarazene, vokális, vonós és zeneismeret tanszakon folyik az oktatźs. A
székhely mellett további hat telephelyen töľténik a tanítás.

A tervezett tttszewezésse| az iskola kérésére új tanszakkalbővülne kínálatuk. AziĄ tanszak a
jazzmufaj pengetős tanszaka, amelyen beltil a basszusgitar taritásźú|átnźk e|. Az iskola jelen-
leg is tanít kifutó tanszakként jazz-basszusgitárt' tehát az új tanszak felvétele nem jár a szemé-
lyi, tárgyi feltételek vźitozásával. A kollégák rendelkeznek az ebhez szükséges végzettséggel.

^z 
tú tanszak felvétele mellett az intézmény átszervezése a felvehető maximális létszĺĺmot is

érinti. Az iskola székhelyén a felvehető maximális |étszźtm296 főro|,300 főre, a Losonci tér
1. telephelyén 31 főről 38 főre, a Német utca 14. telephelyén 2I főről' 30 főre módosul, igy u
intézmény által felvęhető maximális létszám 700 főľől, 720 fore módosulna. Az źúszervezés
nem érinti a személyi feltételeket.

A Losonci Téri Általános Iskolában általiĺnos iskolai nevelés-oktatás folyik. Az iskola ellát-
ja a sajátos nevelési igényri tanulók integrált nevelését-oktatását is. A sajátos nevelési igényu
gyermekek közül az étzékszervi és a beszéđfogyatékos tanulók fejlesztését |átja e|. Munkájá-
ban segíti a Jőzsefvárosi Egységes Gyógypeđagógiai Intézmény és Altalrárros Iskola utazó
gyógypedagógusi hźiőzata. Az átszeruezés az intézmény a|apfe|adatanak bővtilésével jar. Az
eddig is integľáltan oktatott sajátos nęvęlési igényű gyeľmekek e||átása kibővül az étzékszervi
és beszédfogyatékosok mellett az egyéb pszichés fejlődés zavarľa| küzdők eIlátásáva|.
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Az érzékszervi fogyatékos gyermekek közül az iskola a hallássérültek fejlesztését vállalj a. Az
intézméĺy átszervezése nem jár személyi vá|tozássa|.

A Józsefváľosĺ Egységes Gyógypedagĺógĺai Módszeľtan Intézmény és Általános Iskola
egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézménykéntvégzí alapfela-
datát. Az intézményben az enyhe értelmi fogyatékos gyeľmekek nęvelése-oktatása folyik.
Utaző gyógypedagógusi háIőzablk segítségével ellátjĺík a tankeľiilet intézményeiben az irÍeg-
ráItan oktatható sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek fejlesztését is. Az iĺltézménybe a szakértői
bizottságok javaslata a|apjźn kerülnek be a gyeľmekek. Az iĺtézmény szakmai alapdokumen-
tuma szęriĺt e||átja a sajátos nevelési igényu tanulók gyógypedagógiai nevelését, oktatását
(mozgásszervi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavaľ).

Az átszervęzés utĺín az a|ábbi fogyatékossági típusok ellátását végezné az inténĺény: sajátos
nevelési igénytĺ tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (enyhe éľtelmi fogyatékos, va|a-
mint enyhe értelmi fogyatékos és érzékszervi (látási és hallási fogyatékos), autizmus spekt-
ÍUmzava1 egyéb pszichés fejlődés zavarra| (súlyos tanulási, fĺgyelem- vagy magatartźĺsszabá-
|yozási zavarral) küZdő tanulók. Az iskola e||átja az altízmlls spektrumzavar és egyéb pszic-
hés fejlődés zavaruaI (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabá|yozási zavarra|) küzdő
tanulókat is. Az intézmény alapfeladata bővülése mellett csĺjkken is a sajátos nevelési igényrĺ
gyermekek eLlátásáva| kapcsolatos feladat. Az iskola koľábban e||átta a halmozottan fogyaté-
kos és a mozgásszewi fogyatékos tanulókat is, melyet az átszewezés után nem fog ellátni
tekintettel az intézmény adottságaira. Az intézmény źńszervęzése nem jár személyi vźitozás-
sal.

A Deák Dĺĺt Általános Iskolában á|talános iskolai nevelés-oktatás folyik. Az iskola e||átja a
sajátos nevelési igénytĺ tanulók integrált nevelését-o|<tatásźú is. A sajátos nevelési igényu
gyermekek kĺizül az érzékszeľvi, beszédfogyatékos,ha|mozottan fogyatékos, autizmus spekt-
rumzavaÍ és egyéb pszichés fejlődés zavarra| küzdő tanulók fejlesztését |átja e|. Munkájában
segíti a Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai lĺtézmény és Altalános Iskola úaző gyógy-
pedagógusihá|őzata. Az átszewezés az intézmény alapfeladatának bő\.ĺilésével ját. Az edđig
is integráltan oktatott sajátos nevelési igényu gyeľmekek ellátása kibő\Ąil az értę|mi fogyaté-
kos tanulók integrált oktatásával. Az érzékszervi fogyatékos gyermekek k<jzül az iskola a hal-
lási fogyatékosok fejlesztését vá||a|ja. Az iĺtézmény átszervezése nem jźr szemé|yi vá|tozás-
sal.

A Vajda Péteľ lĺnek.zenei ÁItalános és Spoľtĺskolában általános iskolai nevelés-oktatás
folyik. Az iskola e||átja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását is. A
sajátos nevelési igéný gyermekek köziil a beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődés za-
varra| küzdő tanulók fejlesztését Látja e|. Munkájában segíti a Jőzsefvźnosi Egységes Gyógy-
pedagógiai Iĺtézmény és Altalanos Iskola utaző gyógypedagógusi hźlIőzata. A 201312014.
tanévben a tanulók 3 %o-a sajátos nevelési igénytĺ tanuló (16 fő). Az źúszewezés azintézmény
a|apfe|ađattĺnak bővülésével ját. Az eddig is integráltan oktatott sajátos nevelési igényĺi gyer-
mekek ellátása kibő\,iil az érteJrmí fogyatékos tanulók integľált oktatásával. Az iĺtézmény átt-
szervezése nem jaľ személyi vá|tozássa,^.

IV. Dtintés tarta|mának részletes ism ertetése
Jelen előtęrjesztésben ismertetett indokok, tényállás a|apjźnjavaslatot teszek arra,hogy a Bu-
dapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaĺosi onkormányzat nevében a nęmzeti köznevelésről
szőIó 2011. évi CXC. tĺirvény 83. $ (4) bekęzdés h) pontja szerinti intézménymfüĺjdtetői vé-
|eményezés jogával élve tĺímogassuk a köznevelésí intézmények tervezęIí átszęrvezését.

V. Diintés célja' pénzůigyi hatása
A dcintés célja, hogy onkoľmanyzatuĺtk, mint a fent megnevezett köznevelési intézmények
műkĺidtetője éljen a törvény źtlta|bińosított véleményezési jogáva| atervezett átszewezések-
kel kapcsolatban. A Képviselő-testiilet döntése pénzngyi fedezetet nem igénye|, a tervezett
intézkedések onkormĺĺnyzatlnkrészére tĺjbbletkĺiltséget nem okoz. 
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VI. Jogszabályi ktirny ezet
A Képviselő-testiilet hatásköľét az Nkt. 83. $ (4) bekezdés h) pontja bińosítja, miszerint a
fenntartó a kĺjznevelési intézmény átszewezésével összefüggő döntése előtt beszeruí az in-
tézményeket mfüĺjdtető ĺlnkoľmany zat v é|emény ét.

Kéľemaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

H.łrÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő-tęstület aĺemzeti köznevelésről szóló 20I|. évi CXC. törvény 83. $ (4) bękęz-
dés h) pontja szerinti véleményezésí jogtĺval élve úgy dönt:

1' támogatja a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Kĺizpont azon tervezett intézkedéseit, ame-
lyek a Józsefuaľosi PedagógiaiLĺtézet, Józsefuráľosi Zeneiskola Alapfokú Miĺvészeti Isko-
la, Losonci Téri Altalanos Iskola, Józsefrarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtan In-
tézmény és Általanos Iskola, Deak Difü Általanos Iskola és Vajda Péter Ének-zenęi A|ta-
lános és Sportiskola átszęwezésére vonatkozĺak; az egyes intézmények a|ka|mazotti kĺj-
zössége, valamint intézményi tanácsai véleményének fi gyelembevételével.

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: 2014. május 1 4.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározat l. pontjában foglaltakľó| tájékonassa a Kle-
belsbeľg Intézményfenntaľtó Központ Budapesti VIII. Tankeľületét.

Felelős : polgiĺrmester
Hatariđő: f0I4. május 1 6.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humĺínszolgá|tatási Ügyosĺály Human-
kapcsolati Iroda

Budapest, f0I4. május 5.

Sántha Péterné
alpolgármester

T<irvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbÍzásábĺól:
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Tisztelt Polgáľmesteľ Úr!

A nemzeti kĺiznevelésről szóló 20lI, évi CXC. törvény 83.$ (4) bekezdése előírja, hogy a
fenntaľtó a köznevelési intézmény źúszewezésével ĺisszefüggő dtintése előtt beszerzi az
intézményeketmfü < 

jdtetőönkormźnyzatvéleményét.

A KLIK VIII. TankeľĹiletéhez tartoző és a Józsęfuĺĺľosi onkormányzat mfüödtetésében lévő
intézményekközülazalźtbbiakźltszervęzéséttervezzik:
Józsefuaľosi Pedagógiai Intézet (1081 Budapest, Itr. János Pál pápa t& 4.), Józsefuárosi
Zeneiskola Alapfoku Múvészeti Iskola (1082 Budapest, Nap utca 33.), Losonci Téri Általános
Iskola (1083 Buđapest, Losonci tér 1.), Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani
Intézmény és Altalrínos Iskola, Dęĺĺk Difü Általrános Iskola és a Vajda Péter Ének-zęnęi
Altalános és Spoľtiskola.

Äz átszervęzések az alétbbíak szeľint valósulnak mes:

A Józsefváľosi Pedagőgiai |ntézet a 2013. májusi źĺtszervezés előtt többcé|ű intézményként
pedagógiai szakszo|gá|ati és pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatot látott el
alaptevékenységként, mint Józsefuarosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet. Az
intézęt szélĺlhelye 1081 Budapest, II. Jĺános PáIpápatér 4. szám alatt volt.

A 2013-as átszervezés lltźn az intézményből kivált a pedagógiai szakszolgálat, mely jelenleg a
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgá|at VIII. Kęľü|eti Tłgintézményeként miikĺ'dik.

A két intózmény egy épületben' egy székhelýen kerĹilt ellrelyezésľe. Az épület méľete ĺ;sak az
egyik intézmény mtĺködését teszi lehetővé, ezért a működtető Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuarosi onkoľm źnyzat a pedagógiai szakmai szo|gá,|tatási feladatokat ellátó'Józsefuárosi
Pedagógiai Intézetnek biztosította az e|helyezését a 348O3l| hrsz. alatt felvett 97l 

^,alapteľületú, teľmészetben Budapest, VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. szźml a|atti ingatlan III.
emeletén összesen 176,48 m'teľiileten. A Képviselő-testiilet döntését a 407/20|3. (XI.06.)
szźlmílképviselő-testĹiletihatźlrozatźlbanhoztameg.

Az ätszervezés éľinti az intézmény feladatellátási helyét, székhelyét és a felađatellátást
szo|gźiő vagyon és a felette való rendelkezés és használati jogéú.
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Az intézméĺy átszervezés előtti székhelye: 108l Budapest, II. János Pá| péĺpa tér 4., az
źltszervęzés utani székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca7-9.

Az épület heIyrajzi szźmla 34694 hľsz-ról 34803lI he|yrajzi számra módosul. A hasznos

alaptérülete nettó 30 m2 _ľől 176,48 m2-re változik.

Az átszeľvezés nem érinti a személyi feltételeket. A tźĺrgyi feltételeket a múködtető
önkorm ĺányzat biztosította.

A Józsefváľosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú miivészeti iskola, ahol
jelenleg a zenemuvészeti ágban folyik a tanitás. Az iskola székhelyén jelenleg akkordikus,
billentyĺĺs, fafuvós, kaĺnarazene, vokális, vonós és zeneismeľet tanszakon folyik az oktatás.

A székhely mellett tovabbi hat telephelyen toľténik a tanítás.

A teľvezętt źńszervezéssel az iskola kérésére új tanszakkal bőviilne kínálatuk. Az tlj tanszak a
jazz mufaj pengetős tanszaka, amelyen belül a basszusgitar tanítását látnfü el.

Az iskola jelenleg is tanít kifutó tanszakként jazz-basszusgitárt, tehát az új tanszak felvétęle
nem jĺĺr a személý, tźrgyl feltételek vá|tozásäva|. A kollégfü ľendelkeznek az ehhez
szükséges végzettséggel.

Az új tanszak felvétele mellett az intézmény átszervezése a felvehető maximális létszámot is
éľinti. Az iskola székhelyén a felvehető maximális |étszźm 296 főro|,300 füre, a Losonci tér
l. telephelyén 31 főľől, 38 fő.", aNémet utca 14. telephelyén 2| főrő|,30 főre módosul. Így
azintézmény által felvehető maximális létszám 700 főľől, 720 főre módosulna.

Az átszęrvezés nem éľinti a személyi feltételeket. A tárgyi fęltételeket a mfüödtető
önkormĺĺnyzat biztosította.

A Losoncĺ Téľĺ Általános Iskolában általános iskolai nevelés-oktatás folyik. Az iskola
ellátja a sajátos nevelési igényu tanulók integľált nevelését-oktatását is. A sajátos nevelési
igényu gyeľmekek közül az érzékszeľvi és a beszédfogyatékos tanulók fejlesztését látja el.

Munkájában segíti a Józsefuĺáľosi Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Altalános Iskola
utaző gyó gyp ed agó gusi há|ózata.

Az átszewezés az intézmény alapfeladatának bőviilésével jáĺ. Az eddig is integráltan oktatott

sajátos nevelési igénytĺ gyermekek eilátása kibővül az érzékszeľvi és beszédfogyatékosok
mellett az egyéb pszichés fejlődés zavarca| küzdők ellátásával.
Az érzékszervi fogyatékos gyermekek közül az iskola a hallássérültek fejlesztését vállalja fel.

Az íntézmény átszervezése neĺn jĺár szeĺnélý és egyé'b költség változással.

A Józsefváľosi Egységes Gyógypedagĺógĺaĺ Módszertan Intézmény és Általános Iskola
egységes gyógypedagőgíu, konduktív peđagógiai móđszęrtani intézményként végzi
alapfeladatti. Az intézménybę,n' az enyhe é.ľtelmi fogyatékos gye,ľmekek nęvęlése-oktatása

folyik.
|Jtazo gyógypedagógusi há|őzatuk segítségével ellátjá{< a tankerület intézményeiben az
integráltan oktatható sajátos nevelési igényu gyermekek fejlesztését is.
Az,intézménybe a szakértői bizottsógok javaslata alapján keľülnek be a gyeľmekek.
Az iĺtézmény szakmai alapdokumentuma szerint ellátta a sajátos nevelési igénytĺ tanulók
gyógypeĺtagógiai nevelését, oktatását (mozgásszervi, érzékszęwi' értęlmi fogyatékos,

beszédfo gyatékos, halmozottan Íb gyatékos, autizm us spektrumzavar).
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Az átszewezés után az a|źLbbi fogyatékossági típusok ellátását végezné az intézmény: sajátos
nevelési igénytĺ tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (enyhe értelmi fogyatékos,
valamint enyhe értelmi fogyatékos és érzékszervi (látási és hallási fogyatékos), autizmus
spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavana| (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabáIyozétsi zavarral) kiizdő tanulók. Az iskola e|Iátja az altizmus spektrumzavar
és egyéb pszichés fejlődés zavarra| (súlyos tanulási, figyelem- vagy magataľtásszabályozźsí
zavana|) küZdő tanulókat is.
Az íntézmény alapfeladata bővĹilése mellett csökken is a saiátos nevelési igényű gyermekek
ellátásával kapcsolatos fęladat' Az iskola koľábban ellátta a halmozottan fogyatékos és a
mozgásszervi fogyatékos tanulókat is, melyet az átszervezésután nem fog ellátni tekintettel az
intézmény adott s ágaira.
Azintézmény átszewezése nem jár személý és egyéb koltség változással.

A Deák Diák Általános Iskolá'ůlan źitalźnos iskolai nevelés-oktatás folýk. Az iskola e||átja a
sajátos nevęlési igényti tanulók integľált nevelését-oktatását is. A sajátos nevelési igénytĺ
gyermekek közül az érzékszervi, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrumzavar és egyéb pszichés fejlőđés zavaĺľal' küzdő tanulók fejlesztését látja e|.
Munkájában segíti a Józsęfuiárosi Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Altalános Iskola
utaző gyó gyp edagó gusi hźůőzata.
Az źltszewezés az intézmény alapfeladatának bővtĺlésével jaľ. Az eddig is integráltan oktatott
sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek ellátása kibővül az &te|mi fogyatékos tanulók integrált
oktatásával.
Lz érzékszervi fogyatékos gyermekek közül az iskola a hallási fogyatékosok fejlesztését
vállalja fel.
Lz iĺtézméĺy źúszervezése nem jar személý és egyéb költség változással.

A Vajda Péteľ Enek-zeneĺ Általános és Sportĺskolában általános iskolai nevelés-oktatás
folyik. Az iskola ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését.oktatását is. A
sajátos nevelési igéný gyermekek k<jzül a beszéđfogyatékos és egyéb pszichés fejlődés
zavanal küzđĺĺ tanulók fejlesztýsét |źúja eI. Munkájában segíti a Józsefuiĺľosi Egységes
GyógypedagógíaiIntézmény és Altalanos Iskola utaző gyógypedagógusi hálózata.

^2oI3/20|4. 
tanévben a tanulók 3 o/o-a sajátos nevelési igényri tanuló (16 ft').

Äz átszervezés az intézmény alapfeladatának bőviilésével jár. Az eddig is integráltan oktatott
sajátos neveiési igénytĺ gyeľmekek eliátása kibővüi az értelmi fogyatékos tanuiók integľáit
oktatásával.
Az intézmény átszervezése nem jár személý és egyéb költség változással.

Kérem Tisztęlt Polgármesteń Ú. segítségét a Józsefuiírosi onkormányzat, mint az
intézményeket működtető önkormányzat véLeményének kialakításában. Kérem, hogy a
vélem ények et 20 | 4. ápńli s 2 8 -i g szíveskedj ék részünkre m egktil deni.

Segítségét köszönöm.

Budapest, 20|4. ápľilis l0.

Szabóné Fónagy
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Köszönettel:

tankerületi igazgatő




