
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐI 

Tár2v: Javaslat a „ Tiltakozás a kerület iskoláinak 
államosítása, az önkormányzati működtetés 
megszüntetése miatt. Javaslat a kerületi iskolák 
egyes fenntartói feladatainak visszavételére. " c. 
előterjesztés napirendre tűzésére rendkívüli 
testületi ülésen. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Mellékelten megküldjük a "Tiltakozás a kerület Iskoláinak ál lamosítása, az 
önkormányzati működte tés m e g s z ü n t e t é s e miatt. Javaslat a kerületi iskolák e g y e s 
fenntartói feladatainak visszavéte lére ." címmel készített, átdolgozott előterjesztésünket. 

Korábbi megbeszélésünk alapján, kérésének megfelelően, jelen előterjesztésünkkel 
megvártuk a T/10729 számú törvény hatályba lépésének időpontját. A kérdés 
megtárgyalására - tekintettel arra, hogy a július 13-i testületi ülésen az önök javaslatára 
levették a napirendről - az Sz. M. Sz. 5. § (3) pontja alapján rendkívüli testületi ülés 
összehívását kezdeményezzük. 

Kérjük, hogy az Sz. M. Sz. vonatkozó pontja értelmében a testületi ülést összehívni 
szíveskedjék! 

Budapest, 2016. július 14. 

Tisztelettel: 

Abonyi János, ifj. Mizsei László, dr. Sebők László, ^ j d a Zoltán 

Melléklet: 

1 db előterjesztés 

5 képviselő támogató visszajelzése 



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐI 

Készült a 2016.július hó .... napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre 
Készítette: Abonyi János, ifj. Mizsei JAszló, dr. Sebők László, Vajda Zoltán 

Tárgy: Tiltakozás a kerület iskoláinak államosítása, 
az önkormányzati működtetés megszüntetése miatt 
Javaslat a kerületi iskolák egyes fenntartói 
feladatainak visszavételére. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja az oktatást, 
mert tudjuk, hogy legfontosabb értékünk a gyermekeink és így az ország jövője. Aki tehát az 
oktatás kérdésében kockázatos változtatásokat kezdeményez, az ország sorsát teszi kockára! 

Közösen megtermelt adóbevételeinkből számos programot (pedagógia napok, iskolaválasztó, 
pedagógusbál, pedagógus napi díszdiploma átadó és nyugdíjas búcsúztató ünnepség, iskola és 
iskolaudvar felújítás, sportlétesítmény fejlesztés, intézményvezetői jutalmazás, ingyenes 
tankönyv és fuzetcsomag, informatikai fejlesztés) indítottunk annak érdekében, hogy a 
kertvárosunkban felnövekvő generációk kulturált környezetben, jó feltételek mellett, 
színvonalas oktatásban részesüljenek. 

Amikor 2013-ban az akkor elfogadott törvény erejénél fogva, önkormányzatunktól elkerült az 
iskolák fenntartói joga (akkor még meghagjrva a működtetés felelősségét) még fol34atni 
tudtuk programjainkat. A tankerülettel kialakult jó együttműködésünk eredményeképpen is 
nagyrészt meg tudtuk akadályozni, hogy a KLIK általi finanszírozási hiányosságok rombolják 
az oktatási feltételeket, rontsák az oktatási színvonalat. A Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezetnél az iskolák működtetésére életre hívott részleg is felnőtt a feladatához. 

Az idén év elején elindult t i l takozások világosan megmutatták, hogy a pedagógusok és az 
érintettek elutasítják a központosított oktatási rendszert. A kormányzat azonban a hibák 
korrekciója helyett az iskolák működtetési felelősségét is elvonta az önkormányzatoktól. Sok 
egyéb szervezet mellett a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) - amelynek 
értelemszerűen tagja kertvárosunk is - május 27-i nyílt levelében tiltakozott az ismételt 
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átszervezés ellen ( 1 . sz. melléklet). Ebben többek között kinyilvánításra került, hogy „a 
budapesti polgármesterek azt szeretnék elérni, hogy [...] a szakmai irányításon 
(tanügyigazgatás, tanfelügyelet), az ingyenes tankönyv és a pedagógus bérek biztosításán 
kívül minden iskolafenntartással összefüggő feladat kerüljön vissza azokhoz az 
önkormányzatokhoz, akik erre vállalkoznak.''. A BÖSZ kezdeményezte továbbá a tárgyalást 
Balog Zoltán miniszterrel is. 

A tiltakozások ellenére, június 13-án az Országgyűlés elfogadta az oktatási törvényeket 
módosító T/10729, számú törvényjavaslatot és ezzel az iskolák teljes állami kezelésbe 
vételéről döntött. Elvették iskoláink működtetői jogát és a kerületünk saját forrásaiból 
felújított és felszerelt, az önkormányzat vagyonába tartozó iskolaépületeinket is - ingyenes 
vagyonkezelői jog biztosításával - a (XV. kerülettel közös) tankerületi központnak adják át. 

Nem elég azonban, hogy az iskoláinkat államosították, ugyanis - szintén június 13-án -
elfogadták a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot is, amelynek értelmében annak 
fedezetét jórészt az önkormányzatoktól fogják elvenni. Közel 50 milliárd forintot kívánnak 
elvonni az önkormányzatoktól. Részben a feladatfinanszírozást, illetve az azt kiegészítő 
támogatásokat csökkentik, mintegy 28 milliárd forint nagyságrendben, részben pedig egy új 
különadó alapján (amelyet cinikusan „szolidaritási hozzájárulásnak" neveztek el), a 
tehetősebb önkormányzatokat további 21 milliárdos elvonás fogja súlytani. 

Mindezek alapján, amellett, hogy elveszítjük jól működő, folyamatosan karbantartott és 
szükség szerint bővített iskoláink működtetési jogát, még jelentős adó befizetési 
kötelezettségünk is keletkezik. Ez az adó a központi költségvetésbe kerül, és ettől kezdve 
számunkra elvész még annak a lehetősége is, hogy beleszólhassunk abba, hogy a kerület 
iskoláit hogyan és milyen színvonalon működtetik. 

Minden eszközzel ti l takoznunk kell ez ellen. Véleményünk szerint élni kell az Alaptörvény 
vonatkozó cikkelye - (32. cikk (1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében 
törvény keretei között J) a feladat és hatáskörrel rendelkező si/ervtSl tájékoztatást kérhet, 
döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat;) - által biztosított jogunkkal, és 
kezdeményezni az oktatásért felelős miniszternél a Nemzet i Köznevelési Törvény 
módosítását, hogy az önkormányzatok, amelyek vállalják, újra fenntartók lehessenek. 

Előzőeket figyelembe véve javasoljuk, hogy a módosított Nkt. 99/H §-ban előírt szerződést a 
polgármester úr ne írja alá a Tankerületi Központtal. 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozatok 
elfogadására! 



Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros XVT. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tiltakozik az ellen, hogy a kerület iskoláinak működtetését a T/10729, sz. 
törvénnyel elvonják az Önkormányzattól. Azon önkormányzatok, amelyek 
vállalják az oktatási intézmények fenntartását, kapják vissza - a működtetés 
mellett - a fermtartói felelősséget is (az elvett forrásokkal együtt). Budapest 
Főváros XVL kerületi Önkormányzata kéri vissza az iskoláit! 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: a határozat elfogadását követő munkanapon. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

2. Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j ) pontjában biztosított jogával élve -
kezdeményezi az oktatásért felelős miniszternél, hogy a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.06.) sz. Kormányrendelet 20. § 
(1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva készítse elő a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény olyan tartalmú módosítását, 
amely lehetővé teszi, hogy a szakmai irányításon a tanügyigazgatáson, 
tanfelügyeleten, az ingyenes tankönyv és pedagógusbérek biztosításán 
kívül minden az iskolafenntartással összefüggő feladat kerüljön vissza 
azokhoz az önkormányzatokhoz, amelyek erre vállalkoznak. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: az oktatásért felelős miniszter tájékoztatása a 
határozat elfogadását követő munkanapon. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

3. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
Kovács Péter polgármestert, hogy - közösen Szatmáry Kristóf egyéni 
országgyűlési képviselővel - azonnal kezdeményezzen tárgyalásokat Balog 
Zoltán oktatásügyért is felelős miniszterrel annak érdekében, hogy a 2. sz. 
határozatban megfogalmazott kérések mielőbb megvalósuljanak. 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: a határozat elfogadását követő munkanapon. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 



4. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert, hogy a módosított Nemzeti Köznevelési Törvény 99/H §-
ban előírt, a Tankerületi Központtal megkötendő megállapodást (2. sz. 
melléklet) ne írja alá! 

Felelős: Kovács Péter polgármester 
Határidő: 2016.december 15. 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. július 13. 

V 

Abonyi Jáhos, ifj. Mizsei László, dr. Sebők László, 

képviselők 

Vaiüa Zoltán 

Ancs inLász ló 

jegyző 



1. sz. melléklet 

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) az elmúlt egy hónap során minden 
lehetséges fórumon ig>^ekezett egyeztetést kezdeményezni az Ember i Erőforrások 
Minisztériumával az oktatási rendszer tervezett átszervezéséről. A BÖSZ polgármesterei 
sajnálattal állapítják meg, hogy többszöri próbálkozásra sem sikerült tárgyalást indítani az 
ügyben Balog Zoltán miniszter úrral illetve az EMMi illetékeseivel. 
A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége nem támogatha t egy olyan átszervezést, amely a 
jövőben n e m számít az önkormányzatok együt tműködésére az iskolák fenntar tásában és 
működte tésében. 
A főváros és a fővárosi kerületek az elmúlt években minden t megtet tek azért, hogy az állami 
fenntartó pénzhiánya és szervezetlensége mellett is működőképes maradjon az oktatás 
Budapesten. A KLIK helyett az önkormányzatok számos feladatot vállaltak át annak 
érdekében, hogy az oktatási színvonal a megszokott minőségű maradjon. 
A BÖSZ álláspontja szerint a KLIK 2017. j a n u á r i-ig n e m tud felkészülni az iskolák 
üzemeltetésére. Ráadásul a tankeriileti központok n e m je lentenek majd előrelépést az iskolák 
jobb működte tésében, mer t a 2-4 kerületet összefogó szervezetek távol lesznek a helyben és 
szükség szerint azonnal megoldandó feladatoktól. 
A budapest i polgármesterek azt szeretnék elérni, hog>' a par lament elé beterjesztett törvényt 
az EMMI olyan irányba módosí tsa , mely lehetővé tenné , hog,v a szakmai irányításon 
(tanügyigazgatás, tanfelügyelet), az ing>'enes t a n k ö n w és a pedagógus bérek biztosításán 
kívül minden iskolafenntartással összefiiggö feladat kerüljön vissza azokhoz az 
önkormányzatokhoz, akik erre vállalkoznak. Éppen ezért a BÖSZ haladéktalanul 
tárgyalóasztalhoz hívja Balog Zoltán miniszter urat tekintettel ar ra is, hogy a pa r lament 
napokon belül szavaz az EMMI által benyújtott , oktatás átszervezésére vonatkozó 
törvénytervezetről. 

Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 
dr. Hoffmann Tamás társelnök Tarlós István elnök 



2.SZ. melléklet 

99/H.§ 

(1) A 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 
köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni 
értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január l-jén a területileg g illetékes 
tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A köznevelési feladat ellátását biztosító 
vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, 
valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell. 

(2) A tankerületi központ és a működtető települési önkormányzat az átvételhez kapcsolódó 
intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el. 

(3) Az átadás-átvételt a működtető települési önkormányzat képviseletére jogosult személy (a 
továbbiakban : átadó) és a tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint 
illetékes tankerületi igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. 
december 15-éig történő megkötésével kell végrehajtani. 

(4) Ha a felek között a (3) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre vagy nem teljes körűen Jön 
létre a megállapodás, az oktatásért felel ős miniszter 2016. december 20. napjáig határozattal 
létrehozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye . A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül 
végrehajtható. 

(5) A (4) bekezdés szerinti közigazgatási határozattal (a továbbiakban : közigazgatási határozat) 
szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. A bíróság a felülvizsgálati kérelemről peres eljárásban 
határoz, az eljárásra - a (6) és (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a polgári perrendtartásról szóló 
1952 . évi III. törvény XX. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(6)A közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye . A bíróság a perben soron 
kívül jár el. A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja . 

(7) Ha a közigazgatási határozattal szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását követően, de a 
bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, az oktatásért felelős miniszter a 
megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a bíróságot 
haladéktalanul írásban értesíti. A közigazgatási határozat visszavonása esetén a bíróság a pert 
megszünteti. 
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J ános Abonyi <ajtoka@gmail.com> Thu, Jul 14, 2016 at 11:38 AM 
To: Kovács Péter<kovacspeter@bp16.liu>, "Csomor Ervin Dr." <csomorervin@bp16.hu>, Szász József 
<szaszjozsef@bp16.hu>, Antalóczy Csaba Béla <antaloczy.csaba@bp16.hu>, "Dr. Kömyeiné Rátz Katalin" 
<komyeine@bp16.hu>, Szatmáry László <szatmarylaszlo@bp16.hu>, Ági Vincze <agika1983@gmail.com>, Kovács 
Raymund <kovacsraymund@bp16.hu>, Ács Anikó <acsaniko@bp16.hu>, Dániel Dobre <daniel.dobre.hu@gmail.com>, 
Horváth János <hon/athjanos@bp16.hu>, Gáspár József <gaspar.jozsef@bp16.hu>, Ilona Varga <eadi13@gmaií.com>, 
Mizsei László <mizsei.laszlo@lehetmas.hu>, "Dr. Sebők László" <sebok.laszlo@bp16.hu>. Zoltán Vajda 
<zvajda@gmail.com> 

Tisztelt Képviselőtársaink! 

Mellékelten újra megküldjük a "Tiltakozás a kerület iskoláinak államosítása, az önkormányzati működtetés 
megszüntetése miatt Javaslat a kerületi iskolák egyes fenntartói feladatainak visszavételére." címmel 
készített, átdolgozott előterjesztésünket. 

Polgármester Úr kérésének megfelelően, jelen előterjesztésünkkel megvártuk a T/10729 számú törvény hatályba 
lépésének időpontját, amely a rendkívüli KT ülésen való tárgyalásának az indoklása is. Tekintettel a tegnapi 
napirendről való levételre - a téma fontossága miatt - ismét kezdeményezzük megtárgyalását. 

Kérjük, hogy azon képviselőtársaink, akik támogatják az előterjesztés rendkívüli ülésen való tárgyalását - ezen 
emailre "válasz mindenkinek" módján - jelezzék ezt, a mai nap folyamán. 

Hivatkozással az Sz.M.Sz. 5.§. (3)-ra, kérjük tisztelt polgármester urat, hogy - amennyiben a képviselők 
egynegyede Jelen előterjesztés tárgyalását támogatja - szíveskedjen a mai naptól számított 10 napon belülre 
rendkívüli ülést kitűzni. 

Nyilvánvaló, hogy az oktatás, gyermekeink és így hazánk Jövője közös érdekünk, ezért számítunk minden 
képviselőtársunk támogatására! 

A támogatásra vonatkozó visszajelzést tisztelettel várjuk! 

Budapest, 2016. Július 14. 

Üdvözlettel: 

Abonyi János, ifj. I\^izsei László, dr. Sebők László, Vajda Zoltán 

képviselők 

Abonyi János 
ajtoka@gmail.com 
06209664712 
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Mizsei László <mizsei.laszlo@lehetmas.hu> Thu, Jul 14, 2016 at 11:49 AM 
To: János Alxjnyi <ajtoka@gmail.com> 
Cc: Kovács Péter <kovacspeten@bp16.hu>, "Csomor En/ín Dr." <csomoren/in@bp16.hu>, Szász József 
<szaszjozsef@bp16.hu>, Antalóczy Csaba Béla <antaloczy.csaba@bp16.hu>, "Dr. Kömyeiné Rátz Katalin" 
<komyeine@bp16.hu>, Szatmáry László <szatmarylaszlo@bp16.hu>. Ági Vincze <agika1983@gmail.com>, Kovács 
Raymund <kovacsraymund@bp16.hu>, Ács Anikó <acsaniko(@bp16.hu>, Dánlel Dobre <daniel.dobre.hu@gmail.com>, 
Horváth János <hon/athjanos@bp16.hu>, Gáspár József <gaspar.jozsef@bp16.hu>, Ilona Varga <eadi13@gmail.com>, 
"Dr. Sebők László" <sebok.laszlo@bp16.hu>, Zoltán Vajda <zvajda@gmail.com> 

Üdv! 

Támogatom a rendkívüli testületi ülés összehívását! 

Űdv! 

ifj. Mizsei László 
Önkormányzati képviselő 
Lehet Más A Politika 
Bp. XVI. ker. 
06-30-414-1031 
[Quoted text hidden] 

Zoltán Vajda <zvajda@gmail.com> Thu. Jul 14, 2016 at 11:53 AM 
To: Mizsei László <mizsei.laszlo@lehetmas.hu>, János Abonyi <ajtoka@gmail.com> 
Cc: Kovács Péter <kovacspeter@bp16.hu>, "Csomor Ervin Dr." <csomorervln@bp16.hu>. Szász József 
<szaszjozsef@bp16.hu>, Antalóczy Csaba Béla <antaloczy.csaba@bp16.hu>, "Dr. Kömyeiné Rátz Katalin" 
<komyetne@bp16.hu>, Szatmáry László <szatmarylaszlo@bp16.hu>, Ági Vincze <agika1983@gmail.com>. Kovács 
Raymund <kovacsraymund@bp16.hu>. Ács Anikó <acsaniko@bp16.hu>, Dániel Dobre <daniel.dobre.hu@gmail.com>, 
Horváth János <horvathjanos@bp16.hu>, Gáspár József <gaspar.jozsef@bp16.hu>, Ilona Varga <eadi13@gmail.com>, 
"Dr. Sebők László" <sebok.laszlo@bp16.hu> 

Támogatom, vz 

[Quoted text hidden] 

Varga Ilona <eadi13@gmail.com> Thu, Jul 14, 2016 at 12:41 PM 
To: János Abonyi <ajtoka@gmail.com> 
Cc: Kovács Péter <kovacspeter@bp16.hu>, "Csomor En/in Dr." <csomorervín@bp16.hu>. Szász József 
<szaszjozsef@bp16.hu>, Antalóczy Csaba Béla <antaloczy.csaba@bp16.hu>, "V'Dr. Kömyeiné Rátz Katalin\"" 
<komyeine@bp16.hu>, Szatmáry László <szatmarylaszlo@bp16.hu>, Ági Vincze <agika1983@gmail.com>, Kovács 
Raymund <kovacsraymund@bp16.hu>. Ács Anikó <acsanikoi@bp16.hu>, Dániel Dobre <daniel.dobre.hu@gmail.com>, 
Horváth János <horvathjanos@bp16.hu>, Gáspár József <gaspar.jozsef@bp16.hu>, Mizsei László 
<mizsei.laszlo@lehetmas.hu>, "\"Dr. Sebők LászlóV" <sebok.laszlo@bp16.hu>, Zoltán Vajda <zvajda@gmail.com> 

Támogatom rendkívüli testületi ülés összehívását az iskolák államosításával kapcsolatos előterjesztések 
megtárgyalására. 

Varga Ilona 
képviselő 
[Quoted text hidden] 

Dr. Sebők László <sebok.laszlo@bp16.hu> 
To: Varga Ilona <eadi13@gmail.com>, JárK>s Abonyi <ajtoka@gmail.com> 
Cc: Kovács Péter <kovacspeter@bp16.hu>, "Dr. Csomor Ervin" <csomorervin@l)p16.hu>. Szász József 

Thu. Jul 14. 2016 at 12:57 PM 
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<szaszjozsef@bp16.hu>, Antalóczy Csal)a Béla <antaloczycsaba@bp16.hu>, "Dr. Kömyeiné Rátz Katalin" 
<komyeine@bp16.hu>, Szatmáry László <szatmarylaszlo@bp16.hu>, Ági Vincze <agika1983@gmail.com>, Kovács 
Raymund <kovacsraymund@bp16.hu>, Ács Anikó <acsaniko@bp16.hu>, Dániel Dobre <daniel.dobre.hu@gmail.com>, 
Horváth János <horvathjanos@bp16.hu>, Gáspár József <gaspar.jozsef@bp16.hu>, Mizsei László 
<mizsei.laszlo@lehetmas.hu>, Vajda Zoltán GMAIL <zvajda@gmail.com> 

Támogatom a rendkívüli testületi ülés összehívását. 

Sebők László képviselő 

Feladó: Varga Ilona <eadl13@gmail.com> 
Elküldve: 2016. július 14.12:41 
Címzett: János Abonyi 
Másolatot kap: Kovács Péter; Dr. Csomor Ervin; Szász József; Antalóczy Csaba Béla; Dr Kömyeiné Rátz Katalin; 
Szatmáry László; Ági Vincze; Kovács Raymund; Ács Anikó; Dániel Dobre; Horváth János; Gáspár József; Mizsei 
László; Dr. Sebők László; Vajda Zoltán GMAIL 
Tárgy: Re: Támogatás kérése rendkívüli testületi ülés összehívására 
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