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Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

/:)3 . számú előterjesztés 

a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola épületében óvodai férőhelyek 
kialakításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Keresztury Dezső Általános Iskola közvetlen környezetében a Gyógyszergyári út melletti 
területen 1250 lakásos lakópark kialakítása várható. Már most gondolni kell arra, hogy a 
beköltöző lakóknak bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyekre lesz szükségük gyermekeik 
megfelelő ellátásához. A Keresztury Dezső Általános Iskola az Alapító Okirata szerint 672 fő 
befogadására alkalmas. Az iskola tanulólétszáma 330 fő. Az elmúlt három évben a 
tanulócsoportok száma évről-évre növekszik. Az iskola sajátos kerületszéli helyzetéből 

fakadóan a kőbányai gyermekek mellett sok tanulót vesz fel a XVII. és XIV. kerületbőL 
Az iskola jelenleg két épületben működik, az ingatlan tulajdonviszonya jogilag rendezetlen. 

A Képviselő-testület 2012. április 19-ei ülésén tárgyalta az óvodai férőhelyek kijelöléséről 
szóló előteijesztést, és meghozta a 192/2012. (IV. 19.) KÖKT határozatot, amelyben 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, 
Keresztúri út. 7-9.) területén vizsgáltassa meg az óvodai férőhelyek kialakításának 
lehetőségét, valamint tegye meg az ezzel együtt járó további intézkedést, és a végleges 
döntéshez szükséges előterjesztést a Képviselő-testület májusi ülésére nyújtsa be." 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 121. § 15. pontja 
szerint intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak a 
törvény 37.§ (5) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti módosulásával jár, kivéve az 
olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem 
szükséges. 

Az átszervezésről történő döntés előtt aKt. 88. § (6) bekezdése és a 102. § (3) bekezdése 
szerint a fenntartónak be kell szereznie: 

1. a fővárosi önkormányzat- fejlesztési tervre épített- szakvéleményét (a szakértő 
véleményét a fővárosi önkormányzat részére - a szakvélemény megkérésével 
egyidejűleg - meg kell küldeni), 

2. közoktatási szakértő véleményét (személyére- a helyi önkormányzat megkeresésére
a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot), 

3. az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői 
szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak a véleményét. 

A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás 
biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás ellátását oly módon, hogy annak igénybevétele 
a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársaival és az igazgató úrral közösen az iskolában 
helyszíni bejárást tartottunk, ennek alapján az óvodai férőhely kialakítására a Keresztury 
Dezső Általános Iskola épületegyüttesének régi, két emeletes épülete, Keresztúri úttal 



párhuzamos épületszárnyának földszintjén van lehetőség az alábbi rnűszaki paraméterekkel, 
megoldásokkal (2. rnelléklet): 

1. az óvoda becsült alapterülete: 620 rn2
, 

2. négy foglalkoztató csoportszoba alakítható ki a jelenlegi, Keresztúri útra néző 
tantermekből (egyenként: 58,0 rn2

; 53,5 rn2
; 53,0 rn2

; 57,5 rn2 alapterülettel), 
3. a belső, iskolai díszudvar felé néző oldalon kialakítható az óvodát kiszolgáló 

rnelegítőkonyha, 

4. a felújítással érintett épületszárny rnellett, az udvaron található földszintes kis-épület 
(volt Felnőttek Általános Iskolája) elbontásával az óvoda udvara is kialakítható, 

5. a jelenlegi, Keresztúri út felőli iskolai bejárat válna az óvoda bejáratává, a két iskolai 
épületszárnynak az óvodától független megközelítése a Keresztúri út felől két új 
bejárat kialakításával szintén megoldható. 

A vizsgált épületrész a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
van. 

Fent leírtak természetesen csak előzetes rnűszaki álláspontnak tekinthetők, a tényleges 
kialakítást felelős építésztervezővel kell rnegterveztetni a hatályos jogszabályi és szabványi 
előírások figyelembevételével. 

Az iskolai férőhelyek arányos csökkentése érdekében az óvodai férőhelyek kialakításával egy 
időben a "B" épület földszintjén a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület számára öltözőnek 
átalakított három helyiség tanteremmé történő visszaalakítása is szükségessé válik. 

Az óvodai férőhelyek kialakításánál figyelembe kell venni a nevelési-oktatási intézmények 
rnűködéséről szóló 1111994. (VI. 8.) MKM rendelet 54. § (13) bekezdés szerinti a 
követelményeket, rnely szerint az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, rnint 
2,0 rn2 l fő. 

Az óvodai férőhely kialakítása nem érinti az iskola sportpályáját, illetve kertjét. 

ll. liatásvizsgálat 

A Keresztury Dezső Általános Iskola közelében a hétcsoportos Gépmadár Óvoda látja el az 
óvodás korú gyermekeket. Arnennyiben megépül a lakópark, az óvodai férőhely kevés lesz, 
de a Gépmadár Óvoda tovább nem bővíthető, ezért már rnost gondolni kell arra, hogyan 
oldható meg a gyermekek ellátása. Kézenfekvő megoldásnak tűnik a jelenleg két épületben 
rnűködő iskola rnellett legalább négy csoport elhelyezésére alkalmas óvodai férőhely 
kijelölése. Az iskoláskorú gyermekek fogadására a jelenlegi oktatási intézmény elegendő lesz. 

A telekalakítás rendezése jó alkalmat kínál az előrelátó intézkedés rnegtételére, amellyel egy 
időben csökkenteni kell az iskolai férőhelyeket az intézmény Alapító Okiratában. 

Az l. részben foglaltak megvalósításával ll O fős óvodai férőhely alakítható ki úgy, hogy az 
iskola tanulólétszáma az eddigi 672-ről 550 főre csökkenne. A különböző pályázati 
kiírásokban gyakran kémek információt az intézményi kihasználtságról. Tekintettel arra, hogy 
a Keresztury Általános Iskolában az idei tanévben 330 főt oktatnak az intézmény maximális 
létszámának tervezett csökkentése azzal az előnnyel is járhat, hogy a pályázatokon jobb 
eséllyel indulhatnak. 

Az intézmény közvetlen környezetében induló óvoda az iskolai tanulólétszám folyamatos 
pótlását biztosíthatja. 
Az iskola épületének rnűszaki állapota szükségessé tesz egy átgondolt felújítást, hiszen eddig 



ők a különböző felújítási pályázatokból is kimaradtak. 

III. A végrehajtás feltételei 

A körültekintő döntéshez rendelkezésre állnak: 
l. a közoktatási szakértő véleménye (az előterjesztés 3. melléklete), 
2. az intézményi nevelőtestületi véleménye (az előterjesztés 4. melléklete), 
3. a szülői szervezet véleménye (az előterjesztés 5. melléklete), 
4. az iskolai diákönkormányzat véleménye (az előterjesztés 6. melléklete), 
5. az intézmény Alapító Okiratának módosítása (a határozat l. melléklete), 
6. Alapít Okirat ( a határozat 2. melléklete ). 

Budapest Főváros Önkormányzat Oktatási Bizottsága még nem tárgyalta a Keresztury 
Általános Iskolában kialakítandó óvodai férőhelyekkel kapcsolatos előterjesztést. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. május 9. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~án~ 
jegyző 

'('\) 
/Ui~· \J j 
Weeber Tibor 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 

a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola épületében óvodai férőhelyek 
kijelöléséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9.) épületegyüttesének 
régi, két emeletes épülete, Keresztúri úttal párhuzamos épületszárnyának földszintjét jelöli ki 
a maximálisan ll O férőhelyes négy óvodai csoportszoba és a szükséges kiszolgálóhelyiségek 
kialakítására 2012. július l-jei hatállyal, egyben az iskola maximális tanulólétszámát 550 főre 
csökkenti. 

2. A Képviselő-testület az l. mellékletben foglalt tartalommal, 2012. július l-jei hatállyal 
módosítja a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9.) 
alapító okiratát és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
bevonásával készíttesse el az óvoda kialakításához szükséges műszaki terveket. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 785/2011. (VIII. 
25.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Keresztury Dezső 
Általános Iskola (ll 06 Budapest, Kereszturi út 7-9.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint 
módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat l. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
OM azonosítója: 034959 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

PIR száma: 679792 

Adószáma: 16909740-2-42 

Bankszámlaszám a: 11784009-169097 40" 

3. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

Hrsz. 
39210/10 

"9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)- 85201 O" 

4. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

562913 
562917 



l. melléklet a . ..12012. (V 17.) képviselő-testületi határozathoz 

Egyéb vendéglátás 

N em lakóingatlan bérbeadás a, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 852000 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

855911 
855912 
855914 
855915 
856011 

890111 

890112 

890114 

890115 

931204 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igényeszerint nem kötelező (választható) tanórai vagy tanórán 
kívüli foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve 
kiegészítő ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett 
gyermekekkel való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07 -es tan évtől, 



l. melléklet a . ..12012. (V 17.) képviselő-testületi határozathoz 

e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek 

részére, 
j) tehetségpontként működhet, 
k) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
l) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
m) gyógytestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
n) emelt szintű testnevelés és sportoktatás, 
o) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. 
pont a) alpontja], 

p) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]." 

5. Az alapító okirat 11.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
550 fő" 

6. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint." 

7. Az alapító okirat melléklete helyébe az alábbi melléklet lép 

"Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 

Alkér köz 
Alkér utca 1-65-ig és 2-58-ig 
Cserkesz utca 51-től és 52-től végig 
Diósgyőri utca 
Farkasalma utca 
Gergely utca 46-112-ig és 31-93-ig 



Gutor tér 
Gutor utca 
Hollóháza utca 
Kada utca 1-81-ig és 2-102-ig 
Kemence utca 
Kerámia utca 
Kerecseny utca 
Kisgergely utca 
Márga köz 
Márga utca 
Medveszőlő utca 
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Noszlopy utca 16-tól és 15-től végig 
Óhegy utca 34-től és 35-től végig 
Óhegyköz 
Örményutca 
Petrőczy utca 39-től és 40-től végig 
Száraz utca 
Székfűvirág utca 
Szlávy utca 1-75-ig, 2-52-ig 
Tarló utca 
Várgede utca 

Verebély utca 
Zsadány utca páratlan oldal" 

7. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

l. A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2012. (V. 17.) határozatával2012. július l
jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a 2011. augusztus 31-én jogutód nélkül megszűnt Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája (1106 Budapest, Keresztúri u. 
7-9.) teljes irattárát, anyakönyveit." 



l. melléklet a . ..12012. (V 17.) képviselő-testületi határozathoz 

Záradék 

l. A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (ll 06 Budapest, Kereszturi út 7-9.) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ... /2012. (V. 17.) határozatával201 2. július l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. május" ... ". 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



2. melléklet a .. . /2012. (V 17.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
OM azonosítója: 034959 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

PIR száma: 679792 

Adószáma: 16909740-2-42 

Bankszámlaszám a: 11784009-169097 40 

2. Az alapítás éve: 
1955 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
39210/10 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 187/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)- 852010 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

562913 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 852000 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

856011 
855911 
855912 
855914 
855915 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 



Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 
b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 

tanulót a kőzépiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igényeszerint nem kötelező (választható) tanórai vagy tanórán 
kívüli foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve 
kiegészítő ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett 
gyermekekkel való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07 -es tan évtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek 

részére, 
j) tehetségpontként működhet, 
k) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
l) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
m) gyógyíestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
n) emelt szintű testnevelés és sportoktatás, 
o) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. 
pont a) alpontja], 

p) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

ll. 2. Tagintézménye: 
nm cs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
550 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nm cs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 



12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Hrsz. 
39210/10 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2012. (V. 17.) határozatával 2012. júliusl
jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a 2011. augusztus 31-én jogutód nélkül megszűnt Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája (1106 Budapest, Keresztúri u. 
7-9.) teljes irattárát, anyakönyveit 

Budapest, 2012. május" ... ". 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Elöcsamok .. .. 

---------fal csatlakozás átalakítása 

TERVEZETT II.EMELETI ALAPRAJZ 



A Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya Önkormányzata által tervezett intézkedések 

véleményezése 

Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya Önkormányzata az általa fenntartott közoktatási 
intézményekben átszervezésnek minősülő változtatásokat tervez, az alábbi területeken: 

• A kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvadá-ból költségvetési 
szerv kiválással történő alapítása. 

• A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola épületében óvodai férőhelyek kijelölés. 

A tervezett intézkedések véleményezése céljából szakértői véleményt kért arra nézve, hogy a 
tervezett megoldás szerint az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő 
színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermekeknek, 
tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan többletterhet. 

Szakértői vélemény 

Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya Önkormányzata, előterjesztéseket készített a 
Képviselő-testület részére: 

1. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
épületében óvodai férőhelyek kijelöléséről. {257. sz.) 

2. Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és 
Gyermekek Háza Óvodából költségvetési szerv kiválással történő alapításáról. {262. sz.) 

Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya Önkormányzata mindkét előterjesztésben 

meghatározott változások végrehajtása után is megfelelő színvonalon gondoskodik az 
óvodai és általános iskolai ellátásról oly módon, hogy annak igénybevétele a 
gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet. 

Indoklás: 

A kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (OM azonosító: 034957) 
jelenleg szervezetileg egy intézményt alkot. A tervezett változás csupán a szervezeti keretet 
érinti, az intézmények szakmai tevékenysége, a nevelés-oktatás körülményei, személyi és 
tárgyi feltételei nem változnak, a meglévő pedagógiai szolgáltatások igénybevétele továbbra 
is biztosított, a változtatás férőhelyváltozással, feladat ellátási helyszín változással, a szülők 
számára költségnövekedéssel nem jár. 

A keresztúri úti iskolaépület kihasználtságának kérdése már korábban is felmerült. (Milyen 

módon alakítható át, vagy váltható ki a csökkenő tanulólétszám befogadásának megfelelő 
épülettel, átadható-e más fenntartónak, illetve a tanulók ellátása oktatási együttműködési 
megállapodás keretében megoldható-e?) A 672 fő befogadására alkalmas iskola 
kihasználtsága 50% alatti. A maximális tanulói létszám ennek megfelelően tervezett 
csökkentése beleilleszkedik az önkormányzati intézkedési tervbe, amely szerint a meglévő 
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intézményhálózatban ésszerű átszervezések továbbra is napirenden vannak. A jelenleg az 
iskolába járó tanulókkal kapcsolatban megállapítható, hogy a tervezett változás az intézmény 
szakmai tevékenységét, a nevelés-oktatás körülményeit, személyi és tárgyi feltételeit nem 
érinti, a meglévő pedagógiai szolgáltatások igénybevétele továbbra is biztosított, a változás a 
szülők számára költségnövekedéssel nem jár. 

Felvetődhet, hogy az iskola leendő tanulóinak érdekét nem sérti-e a változtatás. A 
férőhelycsökkentés hatásának vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy a férőhelycsökkenés 
egyidejűleg óvodai férőhely növekedést fog jelenteni. A KSH a kerület népesedéséről 
készített tanulmányában megállapítja ugyan, hogy a kerületben az iskolás korosztályokba 
tartozók létszáma várhatóan növekszik 2006 és 2021 között, a növekedés azonban 
várhatóan nem haladja meg a 10%-ot. A megmaradó férőhelyek száma részben a várható 
növekedés csekély volta, részben amiatt, hogy az intézménybe nem csak kerületi tanulók 
járnak, elegendőnek tűnik. Figyelembe kell venni a nem önkormányzati intézmények 
jelenlétét, közreműködését is a kötelező közoktatási feladatok ellátásában. A kerületben 
elszórtan 12 önkormányzati és 3 magán általános iskolai feladat ellátási hely található. 
Fentiek alapján az a véleményem, hogy a javasolt megoldások biztosítják az adott 
tevékenységek, szolgáltatások aránytalan terhek nélküli további ellátását. A javasolt 
átszervezések következtében sem a szülőket, sem a gyermekeket nem érné aránytalan 
teher, és továbbra is a megfelelő színvonalon gondoskedhatna az Önkormányzat az érintett 
intézményekbe járók ellátásáról. 

Ez a szakértői vélemény a hatályos jogszabályok, (elsősorban az 1993. évi LXXIX. törvény,) 
valamint a megbízó önkormányzat által rendelkezésemre bocsátott dokumentumok, 
(elsősorban a 257. és 262. sz. előterjesztések) alapján készült a szakértői tevékenységre 
vonatkozó szabályok betartásával. 

Budapest, 2012. május l. 

Dr. Bardócz-Tódor András 

közoktatási szakértő 
általános tanügyigazgatás: SZ028022 
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D Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola Fax/B :263-03-67/262-69-00 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9 Email:iskola@keresztury-bp10.sulinet.hu 
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JEGYZŐKÖNYV 

Helye: Keresztury Dezső Ált. Isk., kémia terem 

2012.05.02. 14:00 

Jelen vannak: 22 fő 

Napirendi pont: 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola "A" épületrészében kialakítandó 

óvodai férőhelyek létesítéséről szóló fenntartói tervezet nevelőtestületi 

véleményezése 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola nevelőtestülete a tervezetet megismerte, 

az abban foglaltakat egyhangúlag támogatja, az alábbi javaslatok figyelembevételével: 

l. Mivel az eddigi főbejáratot a leendő óvoda használná, az iskola részére kerüljön 

kialakításra egy a buszmegállóktól jól megközelíthető, a Keresztúri útról nyíló 

kapubejárat. 

2. A "B" épület földszintjén a KISE által öltözőknek átalakított termeket tantermekké 

szükséges visszaalakítani. 

3. Amennyiben az iskola tanulói egy épületben /"B" épület/ kerülnek elhelyezésre, 

szeretnénk, ha ennek kapcsán az intézmény régóta várt (és sokáig nem halasztható) 

felújítása is megvalósulna. 

4. Az iskola udvari sportpályái és kertje maradjon továbbra is az intézmény el-és 

leválaszthatatlan része. 

A nevelőtestület határozata: 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola nevelőtestülete az iskolaépületben történő 

óvodai férőhelyek kijelölését javaslatainak megtétele mellett egyhangúlag támogatja. 
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Helye: 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola Fax/ll :263-03-67/262-69-00 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9 Email:iskola@keresztury-bp10.sulinet.hu 

www.keresztury.uw.hu 

JEGYZŐKÖNYV 

Keresztury Dezső Ált. Isk., könyvtár 

2012.05.02. 

Jelen vannak: 14 fő 

Napirendi pont: 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola "A" épületrészében kialakítandó 

óvodai férőhelyek létesítéséről szóló fenntartói tervezet véleményezése 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola Szülői munkaközössége a tervezetet 

megismerte, az abban foglaltakat egyhangúlag támogatja, az alábbi javaslatok 

figyelembevételével: 

l. Mivel az eddigi főbejáratot a leendő óvoda használná, az iskola részére kerüljön 

kialakításra egy a buszrnegállóktól jól megközelíthető, a Keresztúri útról nyíló 

kapubejárat. 

2. A "B" épület földszintjén a KISE által öltözőknek átalakított termeket tantermekké 

szükséges visszaalakítani. 

3. Arnennyiben az iskola tanulói egy épületben /"B" épület/ kerülnek elhelyezésre, 

szeretnénk, ha ennek kapcsán az intézmény régóta várt (és sokáig nem halasztható) 

felújítása is rnegvalósulna. 

4. Az iskola udvari sportpályái és kertje maradjon továbbra is az intézmény el-és 

leválaszthatatlan része. 

A szülői munkaközösség határozata: 

A szülői rnunkaközösség az iskolaépületben történő óvodai férőhelyek kijelölését 

javaslatainak megtétele rnellett egyhangúlag támogatja. 
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JEGYZŐKÖNYV 

Helye: Keresztury Dezső Ált. Isk., kémia terem 

2012.05.03. 11:45 

Napirendi pont: 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola "A" épületrészében kialakítandó 

óvodai férőhelyek létesítéséről szóló fenntartói tervezet Diákönkormányzati 

véleményezése 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola diákönkormányzata a tervezetet 

megismerte, az abban foglaltakat egyhangúlag támogatja. 

A DÖK határozata: 

A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola diákönkormányzata az iskolaépületben 

történő óvodai férőhelyek kijelölését egyhangúlag támogatja. 
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Balázsné Benkő Erika 

DÖK segítő tanár 
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