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Előterjeszt és 

,2__1,-1 . számú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények fenntartásának 

visszavételéről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a központosított állami rendszer korlátozott 
lehetőségei nem teszik lehetövé oktatási intézményeink megfelelő hatékonyságú, a gyermekek és 
szülők, illetve általában a társadalom elvárásait figyelembe vevő működését. Az önkormányzat 
eddig is támogatta, hogy az intézményekben folyó munka szakmai feltételei, illetve a pedagógusok 
megbecsülése legalább megközelítse a 2013 előtti szintet. A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ épp azt központosítja, aminek semmi keresnivalója nem lenne központi szinten: a 
tantestületek felett akar hatalmi kontrollt gyakorolni ahelyett, hogy a valóban fontos gazdasági és 
egyes minőségi mutatókban megmutatkozó egyenlőtlenségeket csökkentené, központi eszközökkel. 

Kőbánya iskolafenntartási hagyományai rendkívül erősek. Ezek újjáélesztése, a helyi demokrácia 
erősítése, a hatékonyabb oktatásszervezés megvalósítása érdekében újra iskolafenntartó kerületté 
kell válnunk. Miután jelenleg átalakulóban van a teljes közoktatási rendszer, ezért most időszerű 
kifejeznünk szándékunkat erre vonatkozóan. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében foglalt 
határozattervezetet támogassa. 

II. Hatásvizsgálat 

A határozattervezet szerinti döntés meghozatalával az Önkormányzat felterjesztési jogával élve 
javasolja, hogy a köznevelési intézményrendszert meghatározó törvényi szabályozás módosítására a 
Kormány tegyen javaslatot. A törvénymódosítás tenné lehetövé, hogy az Önkormányzatnak ismét 
legyenjogi lehetősége iskolát fenntartani. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Képviselő-testület kezdeményezését javasalom megküldeni a Kormány köznevelésért felelős 
tagjának, az emberi erőforrások miniszterének. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. május 20. 1JiRr fia-~lt, 
Tóth Balázs 

pontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. ( ... ... ) határozata 

a Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények fenntartásának 
visszavételéről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
kinyilvánítja szándékát a közigazgatási területén lévő azon köznevelési intézmények
fenntartásának visszavételére, amelyek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény rendelkezési nyomán az állami intézményfenntartó központ (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ) fenntartása alá kerültek. Ezért felkéri Magyarország
Kormányát, hogy a köznevelési törvény olyan módosítását terjessze az Országgyűlés elé,
amely lehetővé tenné a helyi önkormányzatok számára - a feladatellátás központi
finanszírozása mellett-, hogy átvállalják a köznevelési intézmények fenntartását.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntését az emberi erőforrások
miniszterének megküldje.
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