
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  
A Dél-Budai Tankerületi Központ (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.) (a továbbiakban:           
Tankerület) igazgatója – hivatkozással a hatályos jogszabályokra – megküldte Budapest          
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának véleményezésre a Tankerület fenntartásában         
működő néhány köznevelési intézmény átszervezése ügyében készített dokumentációját. A         
Tankerület megítélése szerint szükségessé vált 
  

- a Domokos Pál Péter Általános Iskola (1119 Budapest, Sopron út 50.) szakmai             
alapdokumentumának módosítása – a maximális tanulólétszám megnövelése 524        
főről 550 főre – az első osztályba beiskolázásra kerülő körzetes tanulók           
„jogszabályszerű elhelyezése” érdekében, az indítható osztályok számának       
változatlanul hagyása mellett, 

- az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola (1116 Budapest, Kiskőrös u. 1.) szakmai             
alapdokumentumának módosítása – a maximális tanulólétszám lecsökkentése 768        
főről 604 főre – a beiskolázásra kerülő körzetes tanulók jogszabályszerű elhelyezése           
érdekében, mivel a 2012. szeptember 1-jei hatállyal történő átszervezés (az akkori           
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola és Óvoda alapfeladata közül az          
óvodai ellátás átkerült a Bükköny Óvodához7 – átadott 68 fő, 3440 m2) kapcsán             
nem történt meg az iskola módosított dokumentumában a területcsökkentés mellett a           
maximális férőhelyszám csökkentése, továbbá 2017 januárjától három tanteremmel        
csökkent a feladatellátásban hasznosítható terület mértéke, ez további 96 férőhelyet          
jelentett (768-68-96=604 fő),  

- a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai           
alapdokumentumának módosítása úgy, hogy a szakmai alapdokumentumban az        
intézmény alapfeladatai közül törlésre kerül a 6.1.1.3. pontból a „mozgásszervi          
fogyatékos” kifejezés, mivel ehhez a tárgyi feltételek nevezett intézményben nem          
állnak rendelkezésre, a Tankerület egy másik iskolájában – a Gazdagrét-Csíkihegyek          
Általános Iskolában – ugyanakkor ez az alapfeladat biztosított, 

- az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítása          
a 6.1.14. pont pontosításával, melynek következtében a korábbi „nemzetiségi         
nevelés-oktatás (kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás (német), nyelvoktató      
nemzetiségi nevelés-oktatás (német)” szövegrész helyébe a „nemzetiségi       
nevelés-oktatás (kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás (német, alsó tagozat),       
nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás (német, felső-tagozat)” szövegrész lép, 

- a Weiner Leó Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti         
Szakgimnázium (1112 Budapest, Neszmélyi út 30.) szakmai alapdokumentumának        
módosítása telephelyfelvétel, új képzési struktúra felvétele, valamint a 6.1.1.4. pont          
„Szakképesítések a 2012/2013. tanévtől kifutó rendszerben – szakközépiskolai        
nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus, 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel)”        
szakasza, valamint a hozzátartozó táblázat törlése miatt, a 6.1.4.4. „Szakképesítések          
a 2012/2013. tanévtől kifutó rendszerben – szakgimnáziumi nevelés-oktatás”        



szakasza, valamint a hozzátartozó táblázat törlése miatt, a 6.3.1.4. pont          
„Szakképesítések a 2012/2013. tanévtől kifutó rendszerben – szakközépiskolai        
nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus, 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel)”        
szakasza, valamint a hozzátartozó táblázat törlése miatt és a 6.3.3.4. pont           
„Szakképesítések a 2012/2013. tanévtől kifutó rendszerben – szakgimnáziumi        
nevelés-oktatás” szakasza, valamint a hozzátartozó táblázat törlése miatt, 

- a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium (1115 Budapest, Bartók B. út             
141.) 1119 Budapest, Keveháza u. 2. sz. alatti telephelyének tagintézménnyé válása,           
illetőleg leendő tagintézménye nevének változása – Bethlen Gábor Általános Iskola          
és Gimnázium Montessori Tagiskolája – okán, 

- az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást          
Végző Iskola és Készségfejlesztő Iskola (1116 Budapest, Fogócska u. 4.) EGYMI-vé           
válása, illetőleg a leendő intézmény nevének változása – Újbudai Montágh Imre           
Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő        
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (rövid név        
használatával: Újbudai Montágh Imre EGYMI) – miatt. 

  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (3) bekezdés               
e) pontja alapján intézményátszervezésnek minősül a köznevelési intézmény        
alapdokumentumában az intézmény alapfeladatának megváltoztatása. 
A véleményeztetési eljárás lefolytatása az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) pontja alapján az              
intézményátszervezés esetében, valamint az Nkt. 83. § (3) bekezdés d) pontja alapján a             
köznevelési intézmény hivatalos nevének megváltoztatása esetében is szükséges. 
  
Az Nkt. 83. § /4/ bekezdés h) pontja értelmében a fenntartónak – a tárgyban foglalt döntés                
meghozatala előtt – ki kell kérnie „a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos           
önkormányzatának véleményét.” 
  
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és hozzájárulásukat a határozat szerint megadni           
szíveskedjenek. 
  
Budapest, 2018. április 17. 
  
  
                                                                                                          dr. Molnár László 
                                                                                                            alpolgármester 
 


