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Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~~ . számú előterjesztés 

a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát és 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolát érintő 

átszervezés véleményezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) 
igazgatója 2017. március 27-én küldte meg az átszervezési javaslatot tartalmazó 
dokumentációt véleményezésre, melyet az előterjesztés 3. melléklete tartalmaz. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § ll. pontja 
alapján intézmény-átszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, 
szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének 
módosulásával jár, kivéve a jogszabály-változásból eredő módosítást és az olyan vagyont 
érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 2. § (l) bekezdés b) pontja alapján a tankerületi központ a köznevelési közfeladat
ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében a 
Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszter részére a fenntartási 
körébe tartozóarr köznevelési intézmény létesítésére, a köznevelési intézmény- az Nkt. 83. § 
(2 b) bekezdését nem érintő - átszervezésére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, 
nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés 
előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján véleményezési, 
egyetértési joggal rendelkezők véleményét, egyetértését. 

A Konn. rendelet 8. § ba) pontja alapján a Klebelsberg Központ az oktatásért felelős 

miniszter számára a tankerületi központ kezdeményezése alapján javaslatot tesz a köznevelési 
közfeladat-ellátásban részt vevő, tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési 
intézmények tekintetében a köznevelési intézmény típusának, feladatellátási helyének 
(székhely, tagintézmény, telephely), alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezésének 
módosulásával járó átszervezésére irányuló döntés meghozatalára, illetve a 8. § a) pontja 
alapján dönt a nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszám módosulásával járó átszervezésrőL 

Az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) pontjára tekintettel a fenntartó a vagyonkezelésében lévő 
ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét kikéri az intézmény átszervezésével 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt. Az (5) bekezdés alapján a vélemény 
kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal 
rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A 
vélemény kialakításához - az infonnációk hozzáférhetővé tételének napjától számítva ·
legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 



Az Nkt. 84. § (7) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó a nevelés-oktatási intézmény 
átszervezésével kapcsolatban legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának 
utolsó munkanapjáig hozhat döntést. 

A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezéséről az oktatásért 
felelős miniszter dönt az Nkt. 77. § (2) bekezdés k) pontja értelmében. 

A Tankerület igazgatója a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola (1107 Budapest, Gém utca 5-7.; OM azonosító: 038418) és a Kroó 
György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.; OM azonosító: 039706) átszervezésével kapcsolatban kéri az 
Önkormányzat véleményét. 

l. A tankerületi igazgató asszony az átszervezés során a Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola szakmai dokumentumában az 
intézmény hivatalos nevének, az intézmény típusának és alapfeladatának meghatározásában 
tesz javaslatot a módosításra az alábbiak szerint: 

l) A köznevelési intézmény l. Megnevezés címszó alatt az 1.1. Hivatalos neve részben a 
"Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Iskola" 
szövegrész helyébe a "Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény" szövegrész lép. 

2) A köznevelési intézmény 4. Típusa részben a "közös igazgatású köznevelési 
intézmény" szövegrész helyébe az "egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
módszertani intézmény" szövegrész lép. 

3) A köznevelési intézmény 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata címszó alatt a 6.1.5. 
részben az "egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi 
hálózat)" szövegrész helyébe az "egységes gyógypedagógiai módszertani feladat 
(utazó gyógypedagógusi hálózat, utazó konduktori hálózat)" szövegrész lép. 

A szakmai dokumentum módosítását a jogszabálynak való megfeleltetés indokolja. 

2. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 
alapdokumentumában az iskola maximális létszámkeretének megemelését javasolják 
tekintettel arra, hogy a kőbányai illetőségű tanulók igény szerinti művészetoktatási 
feladatellátásának biztosításához a jelenlegi engedélyezett l OOO fő már nem elegendő. A 
jelentkezői igények kielégítéséhez 50 fővel szükséges megemelni a maximális tanulói 
létszámo t. 

A fentiekre tekintettel az intézmény szakmai alapdokumentumában az alábbi módosítás 
szükséges. 

l) A 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata címszó alatt a 6.1.2. iskola maximális létszáma 
részben az" l OOO fő" szövegrész" helyébe az "l 050 fő" szövegrész lép. 

2) A 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata címszó alatt a 6.1.3. intézményegységenkénti 
maximális létszáma részben a "Székhelyen: 613" szövegrész helyébe a "Székhelyen: 
663" szövegrész lép. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat támogassa az átszervezésre vonatkozó javaslatokat. 

II. Hatásvizsgálat 

A szakmai dokumentumok módosítása a jogszabályi feltételeknek megfelel. 
Az intézmények a szükséges tárgyi, dologi feltételekkel rendelkeznek. 
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III. A végrehajtás feltételei 

A döntésről értesíteni kell a Tankerület igazgatóját. A módosítási javaslatok az Önkormányzat 
tulajdonát nem érintik. Az Önkormányzat az átszervezéshez nem biztosít költségvetési 
támogatást. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. és 2. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 20 l 7. április J_o '.' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
, .• ' 

Dr. z bá Krisztián 
Jegy 

~~ Radványi Gábor 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (IV. 27.) határozata 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát 

érintő átszervezés véleményezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola szakmai 
alapdokumentumának módosítását támogatja az alábbiak szerint: 
a) az l. Megnevezés részben az 1.1. Hivatalos neve alcímben a "Kőbányai Komplex 

Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola" szövegrész 
helyébe a "Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény" szöveg lép, 

b) a 4. Típusa részben a "közös igazgatású köznevelési intézmény" szövegrész 
helyébe az "egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani 
intézmény" szöveg lép, 

c) a 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata részben a 6.1.5. címben az "egységes 
gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat)" 
szövegrész helyébe az "egységes gyógypedagógiai módszertani feladat (utazó 
gyógypedagógusi hálózat, utazó konduktori hálózat)" szöveg lép. 

2. A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési támogatást nem biztosít. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2017. (IV. 27.) határozata 
a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolát érintő 

átszervezés véleményezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó 
György Zene- és Képzőművészeti Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 
alapdokumentumának módosítását támogatja az alábbiak szerint: 
a) a 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata részben a 6.1.2. iskola maximális létszáma 

alcímben az "l OOO fő" szövegrész" helyébe az "l 0 50 fő" szöveg lép, 
b) a 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata részben a 6.1.3. intézményegységenkénti 

maximális létszáma alcímben a "Székhelyen: 613" szövegrész helyébe a 
"Székhelyen: 663" szöveg lép. 

2. A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési támogatást nem biztosít. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Budapest 
Sz en t László tér 29. 
1102 

Kovács Róbert 
polgánnester 
részére 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
Melléklet: 

KLIK/202/130- s-· /201 T 
"!Thl~V YH rtf· 'l ~ Dienes Diana .tAJM rrii\IM• v t, 

795-9420 
3 dk) 

Tárgy: Felkérés intézményátszervezéssel kapcsolatos vélemény kialakítására 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A nemzeti köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § ll. pontja 

szerint intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely a szakmai 

alapdokumentum 21. §(3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bánnelyikének módosulásával 

jár, kivéve a jogszabályból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely 
vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 

A köznevelési törvény 83. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó e törvényben 

foglalt keretek között- a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által 

fenntmiott köznevelési intézmény kivételével - dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, 
nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, 
alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról. 

A köznevelési törvény 83. § (2b) a) pontjában foglaltak alapján az oktatási központ dönt a 

tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény 21. § (3) bekezdés f)-j) pontjaiban 
felsoroltak módosulásával járó átszervezésrőL 

Az Nkt. 84. § (7) bekezés d) pontja értelmében a fenntartó, a tankerületi központ, valamint az 

állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős 
miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig 

hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban. 

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ feladatellátási területén - Budapest X. és Budapest XVII. 

kerületben -, a fenntartásában müködő nevelési-oktatási intézmények a szakmai 

alapdokumentumaik felülvizsgálatát követően javaslatot tettek intézményátszervezésre, 

melyeket egyeztettünk a Klebelsberg Központ Köznevelési Főosztályának vezetőjével. 

Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése szerint a fenntartó a köznevelési 

intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi 

az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, a szülői szervezetnek, az iskolai 

diákönkormányzatnak, a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajelonos önkormányzatának a 
véleményét. 



A nevelési-oktatási intézmények müködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. § (7) bekezdése szerint az intézményi tanács 

véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény müködésével kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ Budapest X. kerületi feladatellátási helyén az 

intézményátszervezés két nevelési-oktatási intézményt érint: a Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szaldslwlát (ll 07 Budapest, Gém utca 5-7.; 

OM azonosító: 038418) és a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú 
Művészeti Iskolát (1102 Budapest, Szent László tér 34.; OM azonosító: 039706). 

I. 

Tájékoztatom, hogy a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola szakmai alapdokumentumának jogszabályváltozásból eredő módosítása, 

miszerint a nevelési oktatási intézmény 2017. szeptember l-jétől felmenő rendszerben a 

készségfejlesztő iskola feladatait is ellátja megtörtént A módosított szakmai 

alapdokumentum 2017/2018. tanévben lép hatályba. 

A hatályban lévő szakmai alapdokumentumában foglaltak szerint a Kőbányai Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szal{iskola típusa: "közös igazgatású 
köznevelési intézmény". 

A köznevelési törvény 7. § (l) bekezdésének a)-m) pontjában tételesen felsorolja a 

köznevelési rendszer intézményeit. A 7. § (l) bekezdés j) pontjában megnevezi a 

gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményt. 

Az Nkt. 15. § (l) bekezdése szerint "a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési
oktatási intézmény a kizárólag sajátos nevelési igényíí gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési
oktatási intézmény, amely a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe. " 

Ugyanezen jogszabály 20. § (l) bekezdés j) pontja szerint a többcélú intézmény lehet 

egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: 

EGYMI). 

A 20. § (9) bekezdése alapján az "EGYMI a sajátos nevelési igényíl gyermekek, tanufók 
többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából 
hozható létre. Az intézmény keretén belül míiködnie kell kizárólag sajátos nevelési igényíl 
gyermekeket, tanulókat ellátó óvodai, általános iskolai, fejlesztő nevelés-oktatást végző 
iskolai vagy középfokú iskolai feladatot ellátó intézményegységnek, továbbá utazó 
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak vagy - az országos és megyei szakértői 

bizottsági feladatok kivételével pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó 
intézményegységnek " ... "Az EGYMI-ben ellátott feladatokra - a családsegítő szolgálat, az 
iskola-egészségügyi ellátás és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és 
segédanyagok kölesönzése kivételével - kiilön-külön szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységeket kelllétrehozn i." 

Az Nkt. 4. § 12. pontja szerint intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a 

köznevelési intézmény, többcélú intézmény valamely alapfeladatát látja el. 

Székehel y: ll 06 Budapest, 
Keresztúri út 7-9. 



A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Islwla, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 

kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási 

intézmény, a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe. A köznevelési 

intézmény a szakmai alapdokumentuma szerint 2014/2015. tanévtől l{ezdődően 

működtet utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot is. 

Mivel jogszabályból eredően az EGYMI-ben ellátott feladatokra külön-külön szervezeti és 

szakmai tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni, a pedagógusok előrneueteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. 
mellékletében foglaltak értelmében 2016/2017. tanévtől az EGYMI intézményegység 
vezetésére a KLIK Budapest X. Tankerület igazgatója intézményegység-vezetői megbízást 
adott. 

A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 

intézményvezetője 2017. február 27 -én kelt, 83/2017. számon iktatott "Intézményátszervezési 
javaslat" tárgyban írt levelében kezdeményezte a szakmai alapdokumentumban az intézmény 
típusának és az elnevezésének további módosítását. 

Az Nkt. 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint a köznevelési intézmény szakmai 
alapdokumentuma tartalmazza az intézmény- külön jogszabályban meghatározott- hivatalos 
nevét, a c) pontjaszerint az intézmény típusát. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 123. § (7) bekezdése szerint a gyógypedagógiai 
nevelés-oktatási intézmény, az egységes iskola és az összetett iskola, valamint e feladatokra 

létrehozott intézményegységek esetében a (4) bekezdés szerinti megnevezéssel kell a 
hivatalos nevet megállapítani. 

Az intézményátszervezés dologi költségvonzattal, a névváltozást követően az intézmény 
névtáblájának és bélyegzőinek elkészítésére 50.000 Ft költséggel jár. Az intézmény 
rendelkezik a szakmai alapdokumentuma módosításából eredő dologi/tárgyi és személyi 
feltétellel, hiszen már ellátja a feladatot. 

Fentiekben leírtak alapján Javasoljuk 

l) az intézmény szakmai alapdokumentumában a Megnevezés címszó alatt a "1.1. 
Hivatalos neve: Kőbányai Komplex Óvoda, Attalános Iskola, Készségfejlesztő 
Iskola" szövegrész törlését, helyette a "1.1. Hivatalos neve: Kőbányai Komplex 
Óvoda, Attalános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény" szövegrész elfogadását. 

2) az intézmény szakmai alapdokumentumában a "4. Típusa: közös igazgatástí 
köznevelési intézmény" szövegrész törlését, helyette a "4. Típusa: egységes 
gyógypedagógiai, komluktív pedagógiai módszertani intézmény" szövegrész 
elfogadását. 

3) az intézmény szakmai alapdokumentumában a "6.1.5. egységes gyógypedagógiai 
módszertani felru/at (utazó gyógypedagógusi ltálózat)" szövegrész törlését, helyette 
"6.1.5. egységes gyógypedagógiai módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi 
hálózat, utazó konduktori hálózat)" szövegrész elfogadását. 

Székehel y: ll 06 Budapest, 
Keresztúri út 7-9. 



n. 
A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetője 2017. febmár 28-án kelt, K/476/2017. számon iktatott, "Átszervezéshez 
(létszámemelés) intézményvezetői javaslat" tárgyban írt levelében javaslatként fogalmazta 
meg az intézmény szakmai alapdokumentumában az iskola maximális létszámkeretének 
megemelését, mert már nem bizonyul elegendőnek a kőbányai illetőségű tanulók igény 
szerinti művészetoktatási feladatellátásának biztosításához. 

Az alapfokú művészeti iskola hatályos szakmai alapdokumentumaszerint az iskola maximális 
létszáma l OOO fő. 

A növendéklétszám alakulása 2013/2014-es tanév óta a maximuman van, minden évben 1000 
fő. Ennek megoszlása 2016. október l-jén: 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG: 951 fő 

egyéni képzés 741 fő 

csoportos előképző 210 fő 

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG: 49 fő 

ÖSSZESEN: 1000 fő 

Az intézményben az elmúlt évek során megszilárdultak az új tanszakok. A székhely mellett a 

művészeti iskola kilenc telephelyén, kőbányai általános iskolák épületeiben látja el a szakmai 

alapdokumentumban meghatározott feladatokat. Az alapfokú művészeti iskola iránt 

megnövekedett az érdeklődés. A felvételi eljárás során, a beiratkozási időszakban nem tudják 
a jelentkező igényeket kielégíteni, minden tehetséges jelentkezőt felvenni. Ennek 

megoldásaként kezdeményezte az intézmény vezetője a szakmai alapdokumentumban a 

maximális tanulói létszámot 1000 főről 1050 főre megemelni. A székhelyén a felvehető 

613 főt 50 fővel 663 főre növelni. 

A képzőművészeti tanszakon a tanulólétszám emelésével a meglévő csopmilétszámokat 

bővítené az iskola (6 csoportban összesen 30 fővel). A feladatellátáshoz rendelkezik az 
intézmény a szükséges személyi feltétellel. 

Szintén rendkívül nagy igény mutatkozik az előképzős csoportok iránt, melyekben a 
csopmilétszám bövítése (7 csopmiban összesen 20 fővel) a jogszabályi keretek között 

megvalósítható. Ehhez szintén nem szükséges új pedagógus státusz. 

Mt 4 ll'f,l O 'l (. . me ef et szta y- es csoport etszamo c 
A B l c l D 

l Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 
2 minimum lmaxirnum j átlag 

ll Alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti ág 6 15 8 
13 Alapfokú művészeti iskola, képző- és iparművészet, 8 20 10 

báb- és színművészeti ág 

A létszámemelésből eredően a pedagógusok előrneueteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Kom1. rendelet 4. mellékletben foglaltak alapján a 

Székehel y: ll 06 Budapest, 
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nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (a továbbiakban: NOKS) számát 

azonban szükséges emelni további l fő iskolatitkárral és további l fő könyvtárossaL A két 

NOKS alkalmazott 12 havi költségvonzata 2.125.200 Ft/fő, összesen: 4.250.400 Ft. 

Az intézmény rendelkezik a szükséges dologi/tárgyi feltétellel. 

Fentiekben leírtak alapján javasoljuk az iskola maximális létszámát 50 fővel növelni, az 
intézmény szakmai alapdokumentumában 

- a "6.1.2. iskola maximális létszáma: JOOOfő" szövegrész törlését, helyette a "6.1.2. 
iskola maximális létszáma: l 0 50 fő" szövegrész elfogadását, 

- a "6.1.3. intézményegységenkénti maximális létszám: 
Székhelyen: 613" szövegrész törlését, helyette a "6.1.3. intézményegységenkénti 
maximális létszám: 
Székhelyen: 663" szövegrész elfogadását. 

Az Nkt. 83. § (3) bekezdés b) és d) pontja, (4) bekezdés h) pontja és (5) bekezdésében 
foglaltak alapján kérem, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1107 
Budapest, Gém utca 5-7.; OM azonosító: 038418) és a Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (1102 Budapest, Szent László tér 
34.; OM azonosító: 039706) intézményeket érintő intézményátszervezésre vonatkozóan 
külön-külön alkossa meg véleményét. 

Kérem, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének döntéséről szóló határozatok kivonatait intézményenl{ént két-két eredeti és 
egy hitelesített példányban - legkésőbb 2017. április 20-án (csütörtök) 15:00 óráig 
számomra papír alapon és elektronikus formában a judit.gyongyi.feher@kk.gov.hu és a 
diana.dienes@kk.gov.hu e-mail címekre szíveskedjen megküldeni. 

Segítő együttműködését köszönöm. 

Budapest, 2017. március 27. 

Üdvözlettel 

Székehel y: ll 06 Budapest, 
Keresztúri út 7-9. 

{clJv~-~ 
Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

tankerületi központ igazgató 



201-:'. 03. 27. Intézményi szakmai alapdokumentum 

A Kelet-Pesti Tankeriiieli Központ által 2017. január 16. napján ldodott szakmai alapdokumentum 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Budapest 
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Kelet-Pesti Tankerüleli Központ 
OM azonosító: 038418 

Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spcciális Szakiskola 
szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények müködéséröl és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EM!Vll rendelet 123. §(l) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom 
ki: 

A köznevelési intézmény 

I. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve: 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: 

3.3. Alapító székhelye: 

3.4. Fenntartó neve: 

3.5. Fenntartó székhelye: 

Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 

ll 07 Budapest, Gém utca 5-7. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

emberi erőforrások miniszterc 

1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

4. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

5. OM azonosító: 038418 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1. 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.1.3. 

nappali rendszerü iskolai oktatás 

alsó tagozat, felső tagozat 

sajátos nevelési igényli tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos- középsúlyos értelmi fogyatékos) 

6.1.2. integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése 

6.1.2.1. 
sajátos nevelési igényli tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 
spcktrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos- középsúlyos értelmi fogyatékos) 

6.1.3. szakiskolai nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus, 2016. szeptember l-jétől kifutó jelleggel) 

6.1.3.1. nappali rendszerü iskolai oktatás 

6.1.3.2. sajátos nevelési igényü tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos- középsúlyos értelmi fogyatékos) 

6.1.3.3. Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő speeiális szakiskolai oktatása; elmélet és gyakorlat; és ennek előkészítő 
csoportja 

6.1.4. fejlesztő nevelés-oktatás 

6.1.5. egységes gyógypedagógiai. módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat) 

6.1.6. 

6.1.7. 

iskola maximális létszáma: 180 fő 

iskolai könyvtár saját szervezcti egységgel 

6.1.8. átvállalt feladatok: óvodai nevelés 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és ll felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 1107 Budapest, Gémutca 5-7. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 38315/79 

7 .1.2. Hasznos alapterülete: 2228 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

https://dari .oktatas .hu/index.php?id= kl i k_i nt_ a l o _nyom201701 &i nt_id= 11862 1/2 
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8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

https://dari .oktatas.hu/index.php?id= klik_i nt_ al o_ nyom201701 &int_id= 11862 2/2 



LU l;, UJ. Ll. 1ntezmeny1 szaKmal alapdoKumentum 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Buclapest 
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
OM azonosító: 038418 

Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola 
szakmai alapdolmmentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. tőrvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények müködéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) Ervll'vll rendelet 123. §(l) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom 
ki: 

A köznevelési intézmény 

l. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola 

2. Feladatellátási helyei 

2. l. Székhelye: ll 07 Budapest, Gém utca 5-7. 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3 .l. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: 

3.3. Alapító székhelye: 

emberi erőforrások minisztere 

l 0 54 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve: Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye: ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

4. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

5. OM azonosító: 038418 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1. 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.1.3. 

nappali rendszerü iskolai oktatás 

alsó tagozat, felső tagozat 

sajátos nevelési igényü tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos- középsúlyos értelmi fogyatékos) 

6.1.2. integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése 

6.!.2.1. 
sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrumzavar, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos) 

6.1.3. szakiskolai nevelés-oktatás (korábbi képzéstípus, 2016. szeptember l-jétől kifutó jelleggel) 

6.1.3.1. nappali rendszerü iskolai oktatás 

6.1.3.2. sajátos nevelési igényü tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos - középsúlyos értelmi fogyatékos) 

6.1.3.3. Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulők készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatása; elmélet és gyakorlat; és ennek előkészítő 
csoportja 

6.1.4. fejlesztő nevelés-oktatás 

6.1.5. egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat) 

6.1.6. készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás 

6.1.6.1. nappali rendszerü iskolai oktatás 

6.1.6.2. sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos- középsúlyos értelmi fogyatékos) 

6.1.6.3. szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos 

2+ 2 évfolyamos képzés: 2 évfolyam elméleti képzés, 2 évfolyam gyakorlati képzés 

6.1. 7. iskola maximális létszáma: 180 fő 

6.1.8. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

7 .l. l. Helyrajzi száma: 38315/79 

https://dari .oktatas.hu/index.php?id= kl ik _int_ al o _nyom201702&intjd= 11862 1/2 
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:<Ul/. Uj. L/. 

7 .1.2. Hasznos alapterülete: 

7.1.3. Intézmény jogköre: 

7.1.4. Fenntartó jogköre: 

8. Vállalkozási t~vékenység~t nem folytathat. 

1ntezmeny1 szaKmal alapdoKumentum 

2228 nm 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 

https://dari. oktalas .hu/index.php?id= kl i k_int_ alo_nyom 201702&i nt_id= 11862 212 



2U1 /. U:). 21. Intézményi szakmai alapdokumentum 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Budapest 
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
OM azonosító: 039706 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Míívészeti Iskola 
szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. tőrvény 21 § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények müködéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll. 31.) EMMI rendelet !23. § (l) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom 
ki: 

A köznevelési intézmény 

l. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: 

2.1.1. telephelye: 

2.1.2. telephelye: 

2.1. 3. telephelye: 

2.1.4. telephelye: 

2.1.5. telephelye: 

2.1.6. telephelye: 

2.1.7. telephelye: 

2.1.8. telephelye: 

2.1.9. telephelye: 

Kroó György Zene- és Képzőmüvészeti Kőbányai Alapfokú Müvészeti Iskola 

ll 02 Budapest, Szcnt László tér 34. 

ll O l Budapest, Hungária körút 5-7. 

ll 08 Budapest, Harmat utca 196-198. 

ll 04 Budapest, Harmat utca 88. 

ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 

ll O l Budapest, Üllői út 118. 

ll 03 Budapest, Kada utca 27-29. 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3 .l. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: 

3.3. Alapító székhelye: 

emberi erőforrások núniszterc 

1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve: Kelct-Pesti Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

4. Típusa: alapfokú művészeti iskola 

5. OM azonosító: 039706 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1. ll 02 Budapest, Szelll László tér 34. 

6.1. l. alapfokú müvészetoktatás 

6.1.2. 

6.1.3. 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

6.1.1.3. 

zencmüvészcti ág (kifutó tanszakok: brácsa tanszak, citera tanszak, csembaló tanszak, duda tanszak, fagott tanszak, furulya 
tanszak, fuvola tanszak. gitár tanszak, gordonka tanszak, hárfa tanszak, harmonika tanszak, harsona tanszak, hegedü tanszak, 
kamarazene tanszak, klarinét tanszak, koboz tanszak, kürt tanszak, magánének tanszak, nagybőgő tanszak, népi bőgő, cselló 
tanszak, népi brácsa tanszak, népi ti.milya tanszak, népi harmonika tanszak, népi hegedü tanszak, népi klarinét/tárogató tanszak, 
néprajz tanszak, népzenei ismeretek tanszak, oboa tanszak, szaxofon tanszak, szolfézs (népzene) tanszak, szolfézs (klasszikus 
zene) tanszak, tambura tanszak, tekerő tanszak, trombita tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zeneelmélet tanszak, zenetörténet
zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, fúvós tanszak, 
kamarazene tanszak, pengetős tanszak, rézfúvós tanszak, ütős tanszak, vokális tanszak, vonós- és tekerő tanszak, vonós tanszak, 
zeneismeret tanszalel 

képző- és iparmüvészcti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, szobrászat tanszak) (új tanszakok: grafika és 
festészet tanszak, képzőmüvészcti tanszak, szobrászat és kerámia tanszak) 

Zenemüvészeti ág: 12 évfolyam 

Képző- és iparmüvészeti ág: !2 évfolyam 

iskola maximális létszáma: l OOO fő 

intézményegységenkénti maximális létszám: 

Székhclyen: 613 

Telephelyeken: 387 

6.2. 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 

6.2.1. alapfokú müvészetoktatás 
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6.2.2. 

zenemüvészeti ág (kilittó tanszakok: !itrulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, hegedü tanszak. 
6.2.1.1. kamarazene tanszak, klarinét tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkorclikus tanszak, 

billentyüs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak) 

6.2.1.2. Zenemüvészeti ág: !2 évfolyam 

iskola maximális létszáma: 42 fő 

6.3. 1108 Budapest, Harmat utca 196-198. 

6.3.1. alapfokú müvészetoktatás 

6.3.2. 

zenemüvészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harmonika tanszak, 
6.3.1.1. hegedü tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: 

akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak) 

6.3.1.2. Zenemüvészeti ág: !2 évfolyam 

iskola maximális létszáma: 15 fő 

6.4. IJ04 Budapest, Harmat utca 88. 

6.4.1. alapfokú művészetoktatás 

6.4.1.1. 

zenemüvészeti ág (kifutó tanszakok: brácsa tanszak, furulya tanszak, ti1vola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, hegedü 
tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, zeneelmélet tanszak, zongora 
tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyüs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vonós 
tanszak, zeneismeret tanszak) 

6.4.1.2. Zenemüvészeti ág: 12 évfolyam 

6.4.2. iskola maximális létszáma: 95 fő 

6.5. 1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

6. 5. l. alapfokú müvészetoktatás 

6.5.2. 

6.5.l.l. 

6.5.1.2. 

zenemüvészeti ág (kifutó tanszakok: titrulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, hegedü tanszak. 
kamarazene tanszak, klarinét tanszak, népi furulya tanszak, népi hegedü tanszak, népi klarinét/tárogató tanszak, szolfézs 
(klasszikus zene) tanszak, tambura tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyüs tanszak, fafúvós 
tanszak, fúvós tanszak, kamarazene tanszak, pengetős tanszak, vonós- és tekerő tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak l 

Zenemüvészeti ág: 12 évfolyam 

iskola maximális létszáma: 35 fő 

6.6. 1101 Budapest, Üllői út 118. 

6.6.1. alapfokú müvészetoktatás 

6.6.2. 

zcncmüvészcti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, hegcdü tanszak, 
6.6.1.1. kamarazene tanszak, klarinét tanszak. szolfézs (klasszikus zene) tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkorclikus tanszak. 

billentyüs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak) 

6.6.l.2. Zenemüvészeti ág: 12 évfolyam 

iskola maximális létszáma: 30 fő 

6.7. 1103 Budapest, Kada utca 27-29. 

6. 7 .l. alapfokú müvészetoktatás 

6.7.2. 

zenemüvészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, hegedll tanszak, 
6. 7. l.!. kamarazene tanszak, klarinét tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, 

billcntyi'Js tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak) 

6.7.l.2. Zenemüvészeti ág: 12 évfolyam 

iskola maximális létszáma: 70 fő 

6.8. 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

6. 8.!. alapfokú müvészetoktatás 

zenemüvészeti ág (kifutó tanszakok: titrulya tanszak, litvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harmonika tanszak, 
hegeclü tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, népi furulya tanszak, népi hegedíí tanszak, népi klarinét/tárogató tanszak. 

6. 8. l. l. szolfézs (klasszikus zene) tanszak, tambura tanszak, trombita tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak. 
billentyüs tanszak, fafúvós tanszak, fúvós tanszak. kamarazene tanszak, pengetős tanszak, rézfúvós tanszak, vonós- és tekerő 
tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak) 
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6.8. l .2. Zenemüvészeti ág: 12 évfolyam 

6.8.2. iskola maximális létszáma: 35 fő 

6.9. l/08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

6. 9. l. alapfokú müvészetoktatás 

6.9.1.1. 

6.9.1.2. 

zenemüvészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, hegedű tanszak, 
kamarazene tanszak, klarinét tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: 
akkordikus tanszak, billentyüs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vonós tanszak, zeneismeret 
tan szak) 

Zenemüvészeti ág: 12 évfolyam 

6.9.2. iskola maximális létszáma: 40 fő 

6.10. 1101 Budapest, Klihányai út 38. 

6.1 0.1. alapfokú művészetoktatás 

zenemüvészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, hegedü tanszak, kamarazene tanszak, 
6.1 0.1. l. szolfézs (klasszikus zene) tan szak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyüs tan szak, fafúvós tan szak, 

kamarazene tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak) 

6.1 0.1.2. Zenemüvészcti ág: 12 évfolyam 

6.10.2. iskola maximális létszáma: 25 fő 

7. A feladatellátást szo1gáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7. l 1102 Budapest, Szent László tér 34. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 39127 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 3821 nm 

7.1 .3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

7.2. /JOl Budapest, Hungária körút 5-7. 

7.2.1. Helyrajzi száma: 38900/10 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 4322 nm 

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

7.3. Jl08 Budapest, Harmatutca 196-198. 

7.3. l. Helyrajzi száma: 4 2309118 

7.3.2. Hasznos alapterülete: 3611 nm 

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

7.4. II04 Budapest, Harmatutca 88 

7.4. l. Helyrajzi száma: 41191/10 

7.4.2. Hasznos alapterülete: 2714nm 

7.4.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.4.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

7.5. l l 03 Budapest, Kápolna tér 4. 

7.5.1. Helyrajzi száma: 41454 

7.5.2. Hasznos alapterülete: 3 765 nm 

7.5.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.5.4. fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

7.6. JIOJ Budapest, Ül/ifi út 118. 

7.6.1. Helyrajzi száma: 38315/43 

7.6.2. Hasznos alapterülete: 2818nm 

7.6.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.6.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 
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7.7. 1103 Budapest. Kada utca 27-29. 

7.7.1. Helyrajzi száma: 

7. 7 .2. Hasznos alapterülete: 

7.7.3. Intézmény jogköre: 

7. 7.4. Fenntartó jogköre: 

7.8. 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

7.8.1. Helyrajzi száma: 

7.8.2. Hasznos alapterülete: 

7.8.3. Intézmény jogköre: 

7.8.4. Fenntartó jogköre: 

7.9. JJ08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

7.9.1. Helyrajzi száma: 

7.9.2. Hasznos alapterülete: 

7.9.3. Intézmény jogköre: 

7.9.4. Fenntartó jogköre: 

7.10. IlO! Budapest. Kc!bányai út 38. 

7.10.1. Helyrajzi száma: 

7.1 0.2. Hasznos alapterülete: 

7.10.3. Intézmény jogköre: 

7.10.4. Fenntartó jogköre: 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

41671/l 

3721 nm 

Intézményi szakmai alapdokumentum 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 

39210/10 

6930 nm 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői j o g 

4 2309/lll 

3870 nm 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 

38924/4 

4284 nm 

ingyenes használati jog 

vagyonkezelői jog 
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