
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 javaslatát tekintettel az alábbi jogszabályi helyekre: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja               
és a 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjai alapján intézményátszervezésnek minősül a            
köznevelési intézmény alapdokumentumában az intézmény alapfeladatának, vagy       
adatainak megváltozása. 
Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) pontja szerint intézményátszervezés esetén           
véleményeztetési eljárás lefolytatása válik szükségessé. 
Az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) pontja értelmében a fenntartó a tárgyban foglalt döntése               
előtt ki kell kérje a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának          
véleményét, melynek határidejét az Nkt. 83. § (5)-(6) bekezdése szabályozza. 
  
A Tankerület megítélése szerint az alábbiakban összegzett intézményátszervezések váltak         
szükségessé. 
  
1. A Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (OM: 201263)             

(1117 Budapest, Baranyai u. 16-18.) 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 átszervezés költségvetési források felhasználását nem igényli. 
Nevezett iskola szakmai alapdokumentumának fentiek szerinti módosítását a        
Kulturális és Köznevelési Bizottság a 2018. április 17-ei ülésén már tárgyalta, és a             
30/KKB/2018./IV.17./ számú határozatával támogatta. 
Javasolom, hogy továbbra is támogassuk. 
A határozat másik részében felkérte a döntéshozókat, hogy az év végéig vizsgálják            
meg, melyik általános iskolát lehet alkalmassá tenni a mozgásszervi fogyatékos          
gyermekek fogadására a kerület belsejében. Ez a felmérés folyamatban van,          
valamelyik iskolabővítéssel együtt tudnánk ezt megvalósítani. 
  

2. Az Újbudai József Attila Gimnázium (OM: 034982) (1117 Budapest, Váli u. 1.)             
szakmai alapdokumentumának módosítása a 6.1.2. pontban szereplő maximális        
tanulólétszám 672 főről 631 főre történő csökkentésével, mivel az iskolán belül egy            
osztályterem informatikai szaktanteremmé (okos tanteremmé) vált, ezért egy        
osztályteremmel csökkent az intézmény befogadó képessége (az okos tanteremben         



több millió forint értékű informatikai eszköz került elhelyezésre, így oda csak a            
terem heti órarendjében szereplő tanulócsoportok jogosultak belépni szigorú tanári         
felügyelet mellett). 
Ismerve a József Attila Gimnázium túljelentkezési számait, meggondolandónak        
tartom, hogy ne a férőhelyszám csökkenjen, hanem meg kéne vizsgálni, hogy hogy            
lehetne az épület másik részéből egy-két tantermet megigényelni. 
Ezen indokok alapján az átszervezést nem támogatom. 

  
3. Az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző           

Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani       
Intézmény (OM: 038419) (1116 Budapest, Fogócska u. 4.) (a továbbiakban:          
Montágh EGYMI) szakmai alapdokumentumának módosítása az integráltan nem        
nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek intézményi elhelyezése       
miatt. 
Az óvodás gyermekek elhelyezésére irányuló kezdeményezés Újbuda       
Önkormányzatától indult, mivel nagyon sok autista gyermek elhelyezést kellene         
biztosítani a kerületben..  
Az intézmény óvodai csoportjainak számát 2-ről (26 főről) 4-re (52 főre) szükséges            
bővíteni, ami óvodai (később az iskolai) létszámnövekedéssel jár. Az előzőek alapján           
a szakmai alapdokumentum 6.3.8. pontjában növelni kell a maximális         
tanulólétszámot 60 főről 86 főre. 
A fentiekben összegzett óvodai férőhelyszám-emelést – 26 főről 52 főre – a Kulturális             
és Köznevelési Bizottság a 2018. május 14-én megtartott ülésén már tárgyalta, és a             
45/KKB/2018./V.15./ számú határozatával támogatta. 
Javasolom továbbra is támogatni. 

  
4. Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola (OM: 034974) (1116 Budapest, Kiskőrös             

u. 1.) szakmai alapdokumentumának módosítása is szükségessé válik, mivel szoros          
összefüggésben áll a Montágh EGYMI átszervezési javaslatával. A Montágh         
EGYMI 2 óvodai csoporttal történő bővítése ugyanis csak akkor realizálódhat, ha az            
1116 Budapest, Rátz L. u. 73-75. sz. alatti Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1.            
Számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye áthelyezésre kerül az Újbudai Petőfi         
Sándor Általános Iskola épületébe. 
A Kulturális és Köznevelési Bizottság szintén a 45/KKB/2018.15./ számú         
határoztában támogatta azt az elgondolást, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat          
1. Számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye az Újbudai Petőfi Sándor Általános          
Iskola épületében kerüljön ideiglenes elhelyezésre. 
Helyük kialakítása jelenleg is folyamatban van. 
A Tankerület megítélése szerint a fentiek következtében az iskola nevelési-oktatási          
feladatokat ellátó alapterülete 4 tanteremmel – összesen 300 nm-rel – csökken,           
álláspontjuk szerint ezért szükséges a szakmai alapdokumentum 6.1.3. pontjában a          
maximális tanulólétszám 604 főről 496 főre történő csökkentése. 



Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola férőhely-módosítását –        
férőhelyszám-csökkentését – továbbra sem látom indokoltnak tekintettel az        
alábbiakra. 
Már a 2018. május 14-ei bizottsági ülésre elkészített előterjesztésben         
megkérdőjeleződött a férőhelyszám-csökkentés szükségessége, akkor a következők       
okán. „Az iskola épületének a kataszterében lévő nyilvántartás és a 2017. január            
1-jén a Tankerületnek átadott vagyonleltár alapján 27 osztályterem és 10          
szaktanterem, tehát összesen 37 főfunkciót ellátó helyiség áll rendelkezésre. A 27           
tanterem 52-54 m2 nagyságúak. Az egy tanulóra jutó 2 m2-rel számolva egy terem             
26 férőhelyes, ennek alapján összesen csak a 27 tanteremmel számolva 702 férőhely,            
ha ebből 3 tantermet átminősítünk más feladatra, akkor 624 férőhely maradna … a             
604-gyel szemben.” 
A Dél-Budai Tankerületi Központ által 2018. szeptember 10. napján kiadott szakmai           
alapdokumentum tanúsága szerint a maximálisan felvehető tanulói létszám az érintett          
iskola esetében 604 főben került megállapításra. 
A módosítás – a tanulói létszám csökkentése 604 főről 496 főre – azért sem lenne               
indokolt, mert a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. Számú Szakértői Bizottsági          
tagintézményének elhelyezése ideiglenes jellegű, továbbá azért sem, mert az iskola          
környékén épülő lakóparkokba költözők gyermekeinek iskolai elhelyezése       
szükségessé teszi a megfelelő számú férőhely biztosítását a következő évtizedben. 
  

A fenti indokok továbbra is fent állnak, ezért az átszervezést / a férőhelyszám             
csökkentését / nem támogatom. 
  
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni          
szíveskedjenek. 
  
  
  
Budapest, 2019. március 12. 
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