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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény megteremtette a köznevelés-irányítás, az
iskolafenntartás és a tartalmi szabályozás nagyfokú centralizáltságát. Magyarországon 2013-ban az
óvodáztatás utáni alap- és középfokú oktatás megszervezését és fenntartását, majd 2016-tól
működtetését is a települési önkormányzatoktól egy központi intézményfenntartó — a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ - és az irányítása alatt működő tankerületek vették át. A reform
tapasztalatai alapján a 2016/2017-es tanévtől a dekoncentráció is megtörtént.
A központi szerv, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a tankerületek irányító feladatait,
támogató koordinációját végzi.
Az önkormányzatiság szempontjából nagyon nehezen feldolgozható tény, hogy az itt élő polgárok
gyermekei olyan intézményekbe járnak iskolába, ahol a korábbi fenntartónak minimális jogköre
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maradt az intézményi tanácsokon belül a közoktatási intézmény működtetésével kapcsolatban.
Viszont iskoláink szellemisége, az épített környezet, az ide járó tanulók iránt érzett felelősségünk
óriási.
Ezekre a gyerekekre és ezekre az épületekre a jó gazda gondosságával kell figyelnünk, még akkor
is, ha ez hivatalosan nem a feladatunk. Nekünk nagyon fontos, kiemelt érték, hogy 21. századi
tanulási környezetet biztosítsunk a gyermekeink számára mind szakmai, mind infiastrukturális
tekintetben.
A gyerekeink a MOST-ban élnek. Az itt élő szülők és választópolgárok számára teljességgel
mindegy, hogy ki az intézmény fenntartója. A szülőnek az a fontos, hogy gyermekük a lehető
legkorszerűbb oktatási módszerekkel találkozzon, hogy a fejlesztési igényeit, a hátrányai
kompenzációját a lakóhelyéhez legközelebb, biztonságos környezetben érje el. Támogató és
szakképzett, a pedagógiai munkát több oldalról erősítő szakemberek vegyék körül, ha lemarad, vagy
hiányt szenved valamiben.
A szülők jogos igénye a korszerű fűtési rendszer, a normális vizesblokk és higiénés helyzetek
kialakítása, az energiafaló nyílászárók és elavult világítási rendszerek cseréje.
Kerületünkben a köznevelési intézményeket működtető szervezet a Közép-Budai Tankerületi
Központ. A köznevelésben a részvétel 3 és 16 év között kötelező.
A tankerületi központ vezetőjével az elmúlt időszakban számos egyeztetést folytattunk annak
érdekében, hogy a kerületünkben lévő általános és középiskolák szakmai és infrastrukturális
fejlesztése megvalósulhasson.
Többször kinyilvánítottuk, hogy önkormányzatunk számára kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy az
itt élő gyermekek iskolai tanulási környezete megfelelő színvonalon, a 21. század követelményeinek
megfelelően működjön.
Elemi érdekünk az is, hogy a pedagógiai munkát segítő szakember-állomány megfelelő számban
álljon rendelkezésre: a legkorszerűbb pedagógiai szemlélettel és a legsokoldalúbban közeledjen
azokhoz a gyerekekhez, akik tanulásukban némileg akadályozottak, akik szocializációs vagy nyelvi
hátránnyal küzdenek, akiknek mozgáskordinációja fejlesztésre szorul, vagy akik pszichológusi
megsegítést igényelnek.

Ezen szempontok szerint kerületünk iskoláiban a legfontosabb megoldandó kérdések az alábbiak:
-

-

Szűkös a köznevelési munkát segítő pedagógus és nem pedagógus személyzet létszáma;
nincs elegendő iskolapszichológus, a fejlesztéseket támogató szakember, melynek
hiányában az alapos és gyermekre szabott gondoskodás nem, vagy csak részben tud teljes
körűen megvalósulni;
az utazó gyógypedagógus-hálózat kapacitása szűkös, több esetben egy státuszon legalább
két intézmény osztozik;
az intézményi infrastruktúra több esteben elavult, fejlesztésre, felújításra szorul;
több intézményben problémás a kazán cseréjének kérdése, amely óriási terhet ró a Közép
Budai Tankerületi Központra.

Az alábbi összefoglaló táblázat jelzi, hogy melyek azok a sürgős infrastrukturális fejlesztési igények,
amelyek nyári, részletes kidolgozása után támogatási szerződés formájában egy közös fejlesztési
projekt indítható meg:

Az intézmény megnevezése
Toldy Ferenc Gimnázium
Farkas Ferenc Zeneiskola
Lisznyai Utcai Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Feladat
Kazán és üzemeltető gépészet
cseréje

Budavári Általános Iskola

109 375 269

Kazán csere

4 670 000

Kazán csere

25 810 167

Mosdók felújítása

10 000 000

Fűtés korszerűsítése

15 000 000

Ablakcsere (8 tanterem)

10 000 000

Belső folyosók festése
Batthyányi Lajos Általános Iskola

Becsült bruttó érték
(Ft)

5 000 000

Villamosenergia hálózat felújítása,
világítás korszerűsítése

20 000 000

Homlokzat felújítás

20 000 000

Világítás korszerűsítése

20 000 000

Vizesblokk felújítás

10 000 000

Udvari játszótér átalakítás

6 000 000

Világítás korszerűsítése

20 000 000

Toldy Ferenc Gimnázium

Nyílászáró javítás

20 000 000

I. kerületi Főváros Pedagógiai
Szakszolgálat

Vizesblokk felújítás

10 000 000

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Világítás korszerűsítése

Összesen:

2 000 000

307 855 436

Mivel önkormányzatunk kiemelten fontosnak tatja a kerületi 6-18 éves korosztály ellátását,
minőségi szakmai munkához és korszerű infrastrukturális környezethez való jogát, ezért
fenntartófuggetlen, több éves együttmüködési program keretben forrásokat kívánunk juttatni a
Közép-Budai Tankerületi Központnak.
Az elv az, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ által kért és indokolt kiadások esetén a
Tankerületi Központ által ráfordított minden egyes forinthoz önkormányzatunk ennek duplájával
járuljon hozzá.
Azaz a Közép-Budai Tankerületi Központ által benyújtott előzetes becslésnek megfelelően, 66%os támogatás-intenzitást tervezve a 2020/2021-es tanévre összességében 235.000.000 Ft, azaz
KettőszázharmincötmilHó forint támogatás biztosítására szükséges átcsoportosítást végrehajtani,
amennyiben keretet kívánunk biztosítani számukra.
Javasolom, hogy a „Céltartalékok” előirányzatra „Támogatások” cím alatt 235.000.000 Ft,
azaz Kettőszázharmincötmillió forint átcsoportosításáról a Képviselő-testület döntsön a
„Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” előirányzat terhére, abból a célból, hogy
a Közép-Budai Tankerületi Központ 2020. augusztus 31. napjáig beérkező pontos
támogatási kérelme alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCY. törvénynek
megfelelő támogatási szerződés jöhessen létre a Közép-Budai Tankerületi Központ és az
Önkormányzat között.
Kérem a Tisztelt Képviselő—testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

2. Döntési javaslat

I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületé
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
a 2020. évi Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ
közötti fejlesztési együttműködéshez szükséges átcsoportosításról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy 2020. évben a Közép-Budai Tankerületi Központ részére a 2020/2021-es
tanévben felhasználható, 235 000 000 forint, azaz Kettőszázharmincötmillió forint
vissza nem térítendő támogatást kíván biztosítani.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2020. évi költségvetéséről szóló
1 /2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján erre a célra átcsoportosít a
„Céltartalékok” előirányzat „Támogatások” címre 235 000 000 forintot, azaz
Kettőszázharmincötmillió forintot a „Befektetési célú belföldi értékpapírok
vásárlása” előirányzat terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

II.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
a 2020. évi Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ
közötti fejlesztési együttműködésről

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a
Közép-Budai Tankerületi Központot, hogy 2020. augusztus 31. napjáig nyújtsa be
részletes támogatási kérelmét.
2.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ részletes
támogatási kérelmében meghatározott felhasználási célra, a Közép-Budai
Tankerületi Központ által meghatározott bontás szerinti beruházások és személyi
kiadások finanszírozására vonatkozó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvénynek megfelelő támogatási szerződés megkötését a következő ülésén
megtárgyalja.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

