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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e számára

Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgáľmesteľ

. sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a józsefuáľosi kiizoktatási intézményekkel kapcsolatos fenntaľtói
d ii ntés ek meąhozata|ár a

A napirenđet ĺyi|tlzáľt ülésen kell taľgyalni, a dĺlntés elfogadásahoz egyszeľrlninosíĺett
szav azattobb s é g szfü s é ge s.
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TonvÉľyps sÉcI pl-I.pNóRzÉs :

Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi X
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi X
Határ ozati iav aslat a bizottság szźlffIáÍa

A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letnek az e|óteri ęszté s me stársy a|ás át.

Tisztelt Képvise|ő-testůilet!

A gazdasági kciľnyezet alakulása, a tálrsađa|mi viszonyok, a jogi szabá|yozéts módosulásai az
önkoľmányzati feIadatok ellátását végző íntézmények műkĺidésének folyamatos figyelemmel
kísérését követelik meg a fenntartásukat biaosító képviselő-testületektől. A fęnntaľtó
önkormányzat felelőssége, hogy lehetőségeit és tapaszta|atait fe|haszná|va alakítsa ki
intézményhá|őzatát és a változásoknak megfelelően, azo|<hoz igazodła módosítsa annak
szerkezetét és mfüöđési rendjét.

Józsefuaľos onkormányzatának Képviselő-testtilete a ktiltséghatékony és színvonalas
kĺizoktatási feladatęllátás érdekében legutóbb 2008-ban móđosította az intézmények szárnát és
kihasználtságát. A színvonalas munkavégzés feltételeit megteremtette, a nevelési-oktatási
intézmények önkormĺínyzati tu|ajdonú ingatlanokat, épületeket hasznźinak. Az iĺtézmények
épülete, tantermei, felszeľeltsége megfelelő színvonalon szolgá|ják a kĺjzoktatási feladatok
e||átását, melyek felújítása folyamatosanzaj|ottpá|yazati és saját forrás fe|haszná|źĺsával.

ÉR KEZETT

2012 FIBR zs. ,1ąs!



A közoktatási íntéznényekben a személyi feltételek adottak, a foglalkoztatott
kĺjzalkalmazottak száma csĺikkent az e|műIt időszakban, a |étszálm jelenleg az el|átanđő
feladatokhozigazođík. Aziĺtézményekben foglaLkoztatott szakmai (pedagógus, nevelő-oktató
munkát segítő) munkakĺirökben a szakos ellátás biztosított, valamennyi peđagógus az előírt
képesítési feltételekkel rendelkezik.

A Józsęfuarosi onkoľmáĺyzat közoktatási feladat-ellźńź.sí, intézményháIőzat mfüödtętési és

fejlesztési teru (intézkedési teľv) szerint a közoktatási íntézĺnények ,,.....raciona|izá|ása,
esetleges jövőbeni źiszervezése soľán figyelembe vessztfü, hogy az önkormányzatźLLta| ellátott
kötęlező feladatellátás biztosított legyen, a tanulók, gyeľmekek részére ne jelentsen aránýalan
terhet és segítse az eséIyegyenlőséget, a megfelelő színvonalon töľténő gondoskođást.

Az intézmények átszęrvezése, összevonása, _ ha ezze| a k<iltségcsĺjkkentés elérése is a cél _
nem eredményezhetí a nęvęlő-oktató munka színvonalának romlását' A gyeľmelďtanulói
Iétszźm várhatő cscjkkenése miatt azonbafl az önkormanyzat rźkényszeriilhet olyan dontések
meghozataIára, amelyek segítik a gazdaságosság biztosítását és a hatékonyabb
feladatellátást.''

A nęvelésben-oktatásban részesített gyermekek, tanulók szźlma és ezze| ĺisszefüggésben az
épületek kihasználtsága az elmúlt évek során az iskolákban csökkent, aZ óvodfüban
minimál i san v á|to zoÍt,

Gye me t tanulĺí |étszám v áltozÁs a
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Altalános iskolai nevelés-oktatás

Az iskolfü fobb adatai Q01|. október 1.):

Iskola általános iskola kiizénfok
iskolai osztályok száma

ebből : szesr e sáIt gyó gypedasó siai
felnőttohatás*

135
2
8

4
4

iskolások |étszáma
felnőttoktatás*

2638
69

97
13s

szánítottlétszźlm 2794 97

a|apítő okiľat szerinti férőhelv 3769 230
sziímított Iétszźlm szerinti átlagos osztály |étszám 20,7 24,25

sztlrritott |étszźlmĺ a a kihasználtság 74% 42%
ténvleses |étszźtm szerinti átlasos osztálv létszám 19,5 24.25

ténvleses Létszámra a kihasználtsás. oÁ 70% 42%



személYĺ feltételek
pedagósus 436
nevelő-oktató munkát sesítő 40
tiswiteli. sazdasási. technikai dolsozó 149.25

Äz áItaIźnos iskolákban négy év statisztikai adatai a|ap1an 2I2 fővel (7,4%) csökkent a
tanulók szttma, mely iskolánként eltérést mutat.
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Az általrános iskolai osztályok száma _a tanuló létszźtm váItozásźnal összhangban_
folyamatosan csökkent:2008lf009-ben |46 osztáI|ya|kezdőďott atanév,20IIl20I2-ben mar
csak 135 osztéiy indult (1 1 osztállyal kevesebb).

Az iskolfü kihasználtsága alacsony. Kerületi szinten az alapítő okiratokban feltiintetett
féľőhelyekhez képest a kihasznált ság 7 O%o-os.
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Iskolai kihaszláltságaza|apító okiratok és a 2011.

októbe ľi s tatisztika alapján

M kihasmálatlan
firőheý

W tanuló |etszÁm

Az a|ábbi diagľam mutatja az iskolai férőhelyek kihasználtsagát a 20I|l20I2. tanévben. A
legalacsonyabb ortekeket mutató iskolák: Lakatos Menyhéľt, Németh, Práter, JEGYMKÁI.

A JEGYMKÁI gyógypeđagógiai iskola, ezért atöbbi iskolától elkültinítetten kell kezelni.

A Németh Iskola kihasználtságaÍIak számitásánál f,rgyelembe vetttik a Góľ Nugy }ĺĺźria
Színitanodában tanulók létszámát, mivel az alapítő okiľat szeľinti féľőhely sztĺn azt is
tartalmazza.



A tantermek számźń és az e|he|yezett osztályok szźlmát iskolĺĺnként mutatjuk be.

Tanteremként alegalább 26 fő befogadására képes termeket vetttik figyelembe.
A nem állandó osztálýeremként hasznźtlttanteľmek szaktanteľemként funkcionálnak, illetve a
különbtjző kiscsoportos foglalkozások cé|ját szo|gáIják, de az iskolában elhelyezhető
o sztályok szźlmźnak me ghatźr o zás akor ľé szb en fi gye l emb e vehető ek.
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A diagrambő| |átható, hogy a Pľáter Iskola és a JEGYMKÁI tantermi kihaszná|tsága a
legalacsonyabb.

Az intézkedési terv 2010. évi felülvizsgźiata során megá||apitást nyert, hogy az általrános

iskola-hálózat e|egendő kapacitású, sőt évľől-évre további kihasználatlan férőhelyeket is
tarta|maz. Az źitalźnos iskolai ellátást mind a létszám-kapacitás, mind a tarta|mi munka
tekintetében alkalmassá kęll tęnni az átalakuló, vźt\toző Józsefuaľos iskoláĺatási igényeinek
táv|ati kielégítésére. Ennek érđekében indokolt a jogszabźĺlyi követelmények bętartásáva| a
meglevő általános iskolai háIőzat sztikség szerinti áta|akitása. amely azonbarl csak úgy
valósulhat meg, hogy az ĺjnkormányzat á|tal e||atott kĺjtelező fęladatellátás biztosított legyen,
a tanulók, szülők részére ne jelentsen arźnyta|anteľhet.



A jelenlegi hét önálló általános iskola (a JEGYMKAI nélkiil, melyet sajátos feladatellátása
miatt külön kęll vizsgálni) további fenntaľtása nem cé|szeru, kihasználtságuk nem
biztosítható. A tanulók kényelmesen elhelyezhętők _amár kialakult osztálykeretek meglartása
mellett- hat áItalános iskolában is. Egy iskola bezźrása és más célú hasznosítása vagy
értékesítésę indokolt, melyet szakértoi vizsgálatok is alátámas ńottak.

A Józsefuĺáľosi onkoľmźnyzatfenntartásában lévő Németh Lász|ő Általaoos Iskola és a Pľáter
Általános Iskola tanulói |étszźma, valamint az iskola tanulói ferőhely kihasználtsága az utóbbi
négy tanévben - a tárgyévi október 1-jei statisztikai adatok a|apjźn - az alźtbbiak szerint
alakult:

tanév f008ĺ2009. 2009/2010. 201012011 201t/2012.

Iskola Iétszźtm

(fő)

kihasznált.
Ság

Iétszám

(fł')

kihasznált-
ság

Iétszám

(fő)

kihasznált-
ság

létsztlm

(fő)

kihasznált-
ság

Németh 314 56% 305 54% 295 53% 267 48%

Práter 268 s5% 2f6 41% f24 4t% 200 42%

A költségtakarékos fenntartói gazdáIkodás kialakítása érdekében javasolt a Práter Altalános
lskola, valamint a Némęth LászIő Altalrĺnos Iskola źiszervezése, egy iskolaéptilet kiváltásával.
Megoldást jelenthet, ha a Prátęr A|ta|áĺos Iskola átköltöztetésľe kerĹil a Németh LászIő
Általános Iskola épületébe mely a jelenleg ott tanuló difüok meglartásáva| ellrtija a Práter
Altalrĺnos Iskola feladatait is.

A Németh Lász|ő Általá''os Iskola épülete alkalmas aPrátęt Általáoos Iskola befogadására'
Alapító okiľata szeľinti ferőhely 560, jelenleg a két iskolában összesen 467 gyermek tanul,
illetve a Gór Nagy Mária Színitanodában jelenleg 80 főt oktatnak. A Németh LászIő
Általanos Iskola épületében 16 á,Ita|ános iskolai osztálýerem, l0 szaktanterem és 4 kiscsoport
befogadására alkalmas terem áll ľendelk ezésre.

Jelenleg a Németh és Práter Iskolakban cisszesen 27 az osztályok száma, me|y 2012.
szeptemberétől max. 26ła vźitozik. Az összevonásra kerülő két intézmény 25-26 osztáIlyal

-füöd''", mely a Németh LászIő Általános Iskola épĹiletében elhelyezhető.
Mindkét iskolában csökkent az utobbi években az osztźiyok száma, így nem vaľható, hogy
kihasználtságuk néhĺány éven belül nőni fog.
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A jelenlegi Práter Általános Iskola feladatellátási helyen javasolt a közoktatási funkció
megsztintetése. A Pľáter Iskola megsziintetése nęm jelentené az iskola megszűnését is,
javaslatunk szerint az íĺtézmény jelenlegí szewezetí formájában a Németh Iskola épületébe
kĺiltözne át.

Az źilanháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 11. $ alapján (1) Az alapító szerv
jogosult a kahségvetési szervet jogutóddal vagł jogutód nélkül megsziłntetni'
(2) A költségvetési szerv általános jogutódldssal torténő megszüntetése átalakítással
tt)rténhet. Az átalakítás lehet egyesítés vagy ktłldnválás. Az egłesítés lehet beolvadós vagy
összeoĺvadás.
(3) Beolvadás esetén a beolvądó koltségvetési szerv megszűnik, jogutódja az ótvevő
intézmény. osszeolvadás esetében az egłesítendő koltségvetési szervek megszíÍnnek,
jogutódjuk az átalakítással létrejövő új hltségvetési szeľv.

Javasoljuk a két intézmény beolvadással tĺiľténő egyesítését. Az intézkedéssel tehát a Práter
Áltul*-o' Iskola jogutóddal megszűnik, jogutódja aNémeth LászIő Általanos Iskola.

Az intézményhá|őzat átaIakitására vonatkozó és a jĺivő szempontjából fontos döntés
meghozata|áůĺozakĺĺvetkezókvizsgá|ataszükséges:

Az átszervezés előnyei :

intézményhźiőzat mfüödtetésének kĺiltségei csĺjkkenthetők a szal<ĺnai színvonal
megtaľtása, illetve fej lesztése mellett.

me gteremti a fe l adatokho z igazodó munkae r ő - gazdá|ko dás lehető sé gét.

megmaradhatnak, illetve a jó gyakorlatiĺtézményen belül kĺinnyebben átvehető.

mert az iskolai szo|gá|tatások igénybevétele vźt\tozat|arlul, jelentős költségn<ĺvekedés
nélkül, azonos körülmények között biztosított. A nevelési-oktatási iĺtézmény
eléréséhez szfüséges időtaľtam jelentősen nem n<ivekszik meg.

további hasznosítása bevételt jelenthet az önkormźnyzat szźtmáta.

mely gazdaságosabb működtetést eredményez. Csökkęnhet a vezetoi pótlékok összege
és a pedagógus, valamint a nem pedagógus álláshelyek szána. Yfuhatőan a technikai
álláshelyek szźlmakb. 5-10 fővel csökken.

Az intézményvezetők és intézméĺyvezető helyettesek szźlmźnak vá|tozésáva| a közoktatási

törvényben meghatározott kĺjtelező óľak szźtma (ezze| az fuakedvezmények heti szĺáma) is
v á|tozik, mely döntéstől függőe n 2 v ezetői beo sztás csökkenését j elentheti.



A v ezetői Iétszám é s heti őr aszám v érhatő v á'Itozása:

jelenlegi źúszewezést követően i avasolt
magasabb

vezeto
vezető

(szakmai-ieh.)
magasabb

vezető
vezető

(szakmaĹish.)

létszdm (fo)

Németh és Práter Iskola z a3 f
ktitelező óra (ira/hét)
Németh és Práter Iskola I 24 4 I6

A varható előnyök, eredmények mellett az źúszervezéssel vźtthatőan nehézségekkel is szembe
kell nézni.

csopoľtjai közĺjtt a koľábbi ĺjnálló intézményeknél meglévő különbözőségek,
sajátosságok miatt.

kapcsolatok, kommunikáció kialakítása.

csoportos érdekek sérülhetnek, egziszteĺciális pľoblémákat hozhat avá|tozźs.

A megszokott ľend megvtůtozásźń tcibben érze|mi alapon elutasítják. Szakmai
pro gramok, saj átosságok, cjnállóság féltése me gj elenhet.

A Pľáteľ Általanos Iskola beolvadása egyiitt jźr a koltöztetés megszervezéséve|,
melynek száIIítási költségét teľvezni kell.

esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefuaľosban az esélyegyenlőség
tĺibbirĺĺnyu, egyidejiĺ javítása éľdekébęn c. ľÁIr'ĺop-r 3.2-08lI-2008-0002 sz.

támogatásí szeruődés 3.4 pontjában az onkormźnyzat, mint kedvezményezettváIla|ta,
hogy a Pľojektet a megjelölt helyszíneken megvalósítja, és azt a fenrÍartási iđőszak
alatt ugyanęzen ahelyeken fenntaľtja. A fenntartási iđőszak 5 évľe (20I6.július 31-ig)
vonatkozik. (A kötelezettség a 13 óvođára, a 8 általános iskolára és a Józsefuĺíĺos
Egységes Pedagógiai SzakszolgáIat és Szakmai Szolgá|tatő Intézményre is
vonatkozik.)

'Lzátalakulássaltisszefĺiggőfeladatokellátása
A tervezett intézkedés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (továbbiakban:
Közokt. tv.) szerint átszervezésnek minősül. Intézményátszervezés ugyanis minden olyan
fenntaľtói döntés, amely az a\apitő okiratnak a Közokt. tv-ben meghatźlrozottak szerinti
módosulásźxal jtr.

Az iĺtézsĺlényszerkezet áta|akitźLsźůloz a Képviselő-testiiletnek előzeteseĺ a szźnďékot kell
megfogalmazni ůlhoz, hogy az átszewezéshez szfüséges döntést a jogszabtllyoknak

megfelelően elő lehessen készíteni.

Az źÍszervezés, megsziintetés tewezett időpontjĺának kijelölését meghatátozza a törvényi
előíľás (K<izokt.tv. I02. $ (9))' amely szerint a fenntartó szorgalmi időben, továbbájúlius és

augusztus hónapok kivételével nevelési évben iskolát nem szeľvezhet át, nem sziintethet meg.

A kijelcjtt időpontig meg kell hoz:i mindazokat azintézkęđéseket, amelyek a zökkenőmentęs
źĺtalakítást bizto sítj ak.



A Kĺizokt.tv. 88. $ (6) előíťa, hogy a helyi önkoľmányzat kozoktatási intézményét, illetve
egyes szolgáItatás ellátását -részben vagy egészben- akkoľ sziintetheti meg, közoktatási
intézményét akkor szeľvezhęti źń, ha az adott tevékenységről, szolgáItatástőI továbbľa is
megfelelő színvonalon gondoskodik oly móđon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek,
tanulónak, szülőnek nem jelent arźnya|an terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a
Koľmány általiínos hatásk<jrű területi áIIanigazgatási szerve, a fovźĺros esetén a Fővarosi
onkormanyzat -fej lesztési tervre épített- s z akv é l e m ényét.

A helyi onkormányzat közoktatásí szakérto véleményét köteles beszerczni tervezett
intézkedésének véleményezése céljából. A kĺjzoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell
állást fogla|nía, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adoIt tevékenység, szolgźitatás
me gfel elő színvonal on torténő to vább i elIźiását.

A szakéĺtő véleményét a fovźtrosi önkoľmányzat részéte .a szakvélemény megkérésével
egyidejűleg- meg kell küldeni.

A fiiggetlen közoktatási szakéľtő személyére -a helyi önkormĺĺnyzat megkeľeséséľe- a
kĺjzoktatási feladatkörében elj aró oktatási hivatal tesz j avaslatot.

A testületi döntések előtt le kell folytatni a Közokt.tv. szerinti egyeztetéseket (a fenntaľtó a
közoktatási intézmény túszervezésével összefiiggő dĺjntése előtt beszerzí az iĺtézméĺy
alkaImazotti kĺizösségének, az iskolai szülői szetvezetnek, az iskolai diakönkormányzatnak
véleményét).

A kĺjzalka|mazottak jogállásáról szóló 1992. évi x)oilIl. törvény (Kjt.) e|őirja, hogy a
munkaügyi kapcsolatokat és a koza|ka|mazotti jogviszoný érintő tęrületi és települési
jelentőségti kérdésekben az önkormányzat az ériĺtett megfelelő szintĺĺ szakszęrvezetekkel
ĺlnkoľmanyzatiérdekegyeztetőforumbanegyeńet.

Ha az iskolában nemzeti vagy etnikai kisebbségi iskolai nęvelés és oktatás folyik, a dĺjntéshez
a helyi önkoľmányzatnak be kell szerczĺlle azintézmény székhelye szerint illetékes kisebbségi
önkormányzat egyetértését és az orczágos kisebbségi önkoľmányzatvéIeményét is.

Mindezek birtokában hozhatő meg a fenntaľtói döntés.
Az źiszervezésből adódó váItozásokat ajogszabályok betaľtásával, az érintettek bevonásáva|
és egyĹittműködésével kell lebonyolítani.
Elő kell készíteni a megszűnó intézmény tekintetébenaz átadást-átvételt (szakmai programok,
tanügyi dokumentumok, munkatigyi feladatok, költségvetés, vagyon stb.)

Az źúa|akításra kijelcilt időpontig meg kell hozni mindazokat az intézkeđéseket, amelyek a
z<ikkenőmentes átalakítást biztosítjtk. Az intézkedések közül kiemeltek a szeméIyi kérdéseket
érintőek, amelyek a munkáltatóktólköľültekintő előkészítést és végľehajtást kcivetelnęk.

A s zándékny íIatkozat elfo gadás a kö lts é gveté si fędezetet nem i génye l.

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺíľos onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilet és szervei
szervezeti és mfüödési szabá|yzatarő| szőLő |912009. (V.06.) önkoľmanyzati rendelet 1.

mellékletének 9. pontja alapjan íntézmény a|apítása minősített szavazaÍtobbséget igénylő
kérdés, mely a képviselő{estület át nem rlf,.Énhatő hatásköľébe taľtozík. Fígyelemme| az ow.
10. s (1) bekezdése g) pontjában foglaltakľa, az a|ábbi határozati javaslatot terjesztem
elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.



Hĺtározati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy:

1. kinyilvránítj a azon szźndékát, hogy az á|ta|a fenntaľtott Práter Általanos Iskolát (1082
Budapest, Práter utca 15.) zÜIz.július 31. napjával_ a vonatkoző jogszabályi előírások
beartásával _ jogutóddal megsziinteti azza|, hogy feladatait}}|Z. augusztus 1. napjától
a Németh Lász|ő Altalrínos Iskola Iźftja e|.

2. felkéľi a polgármestert a jogszabá|yi ęlőírásoknak megfelelő egyeztetések
lefolytatásrĺľa, valamint a megsztintetéssel és átszervezéssel kapcsolatban meghozandó
dĺjntések képviselő-testiilet elé terj esztésére.

Felelős: poIgármesteľ

Hataľiđő: 1. pont esetén: 2012.július 31.
2. pont esetén: 20|2. május 31.

A dĺintés végrehajtását végző szewezeti egység: Pénzugyi Ügyosztály, Humĺĺnszolgáltatási
Ügyosztály.

Budapest, 2012. február 23.

Törvényessé

ĺ}
,ia,

Dľ. Mél

€,*+
/

Mészár Eľika
a j e gy zőt helyettesítő a|j e gy ző

::.,t:: .1




