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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Javaslat Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói 

jogának átvételével kapcsolatos önkormányzati véleményezésre 

 

A rendkívüli döntésnap indoka: a Tankerületi Igazgató Úr 2021. március 11. napján kelt 

levelében kérte az önkormányzat véleményét a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói 

jogának a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata fenntartásába adásáról. A 

vélemény megküldésének határidejét  2021. március 31. napjában jelölte meg. 

  

 

 

 

Előterjesztő:      Bese Ferenc polgármester  

 

 

Az előterjesztést készítette:    Köblös Anita  

      osztályvezető-helyettes 

Szociális és Köznevelési Osztály 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:       --- 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalja*:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 

 

 

Rendkívüli Testületi ülés időpontja,  2021. március 25. 

amely ülésen a Képviselő-testület  

az előterjesztést tárgyalta volna 

 

Ellenjegyzők:      Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes 

      Polgármesteri Kabinet  

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Szabó Tibor jegyző 

 



*A Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést. 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi 

előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Klebelsberg Központ Dél-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) 

tankerületi igazgatója 2021. március 11. napján megküldött levelében tájékoztatta a 

Polgármester Urat, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hivatalos 

értesítést küldött a Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola (1239 

Budapest, Hősök tere 18-20.) (a továbbiakban Intézmény) fenntartói jogának átvételi 

szándékáról.  

A nem állami fenntartói körbe történő intézményátadásra irányuló eljárásnak minden olyan 

esetben meg kell indulnia, amelyről a fenntartói jog átadását kérő fenntartó 2021. február utolsó 

napjáig bezárólag hivatalos értesítést küld. 

 

Tankerületi Igazgató Úr kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy alakítsa ki véleményét az 

Intézmény fenntartói jogának a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részére 

történő átadásáról. 
 

Az eljárást a Klebelsberg Központ által kiadott eljárásrend szerint kell lefolytatni, mely a 

hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készült. Ennek megfelelően mindenkitől kötelező 

az átadásról szóló vélemény kikérése, aki véleményezési joggal rendelkezik. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 83. § (3) (4) 

bekezdése alapján véleményező fórumok 

„(3) A fenntartó 

a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 

b) átszervezésével, 

c) feladatának megváltoztatásával, 

d) nevének megállapításával, 

e) 

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak 

véleményét. 



 

(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

b) az óvodaszék, az iskolaszék, 

c) a szülői szervezet, 

d) az iskolai diákönkormányzat, 

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 

egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, érintett települési nemzetiségi 

önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos nemzetiségi 

önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek, 

f) 

g) 

h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét.” 

 

A 25. § (6) bekezdése szerint 

„6) A fenntartói jog átadásával együtt a köznevelési intézmény nevelési-oktatási feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a feladatátvételt követően haladéktalanul, de 

legkésőbb a nevelési, illetve a tanév kezdetéig ingyenesen a fenntartó nemzetiségi 

önkormányzat tulajdonába kell adni, azzal, hogy a vagyonelemek tulajdonjoga visszaszáll az 

eredeti tulajdonosra akkor, ha 

a) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, vagy 

b) a köznevelési intézmény megszűnik.” 

 

Az Nkt. 83. § (5) bekezdése értelmében  

„(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt 

hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés 

meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé 

tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.” 

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egyik legfontosabb nemzetiségi 

köznevelési stratégiai célja, hogy a Dél-Pesti régióban is létrehozzon egy olyan 

intézményegységet, mely hosszú távon, magas szinten biztosítja az adott régió német 

nemzetiségi oktatását alap és középfokon. 

Az iskola fenntartói jogának átvétele után olyan oktatási centrum jönne létre, amelyben az 

Intézmény a Nemzetiségi Önkormányzat működtetésében lévő Budapesti Német Nemzetiségi 

Gimnázium és Kollégium intézményegységeként kezdené meg a következő tanévet. 

 

A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Nek. tv.) a 25. § 

(1) bekezdése kimondja,  

„25. § (1) Állami, önkormányzati feladatot ellátó intézmény esetében az országos nemzetiségi 

önkormányzat kezdeményezésére át kell adni az országos nemzetiségi önkormányzat részére 

annak az országos vagy térségi beiskolázású köznevelési intézménynek a fenntartói jogát, 

amely alapító okirata alapján nemzetiségi feladatot lát el, és a gyermekek, tanulók legalább 

hetvenöt százaléka részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban, 

illetve kollégiumi ellátásban részesül. A kezdeményezéshez csatolni kell az érintett intézmény 

óvodaszékének, iskolaszékének, ennek hiányában szülői szervezetének (közösségének) és 

diákönkormányzatának, továbbá az adott nemzetiség érintett települési és területi nemzetiségi 

önkormányzatának a véleményét.” 

 



Az Intézmény nem országos, és nem térségi beiskolázású köznevelési intézmény. Körzeti 

beiskolázást biztosító, vegyes tanrendű iskola. Az októberi statisztika alapján a tanulók 68 %-a 

vesz részt nemzetiségi oktatásban, a diákok 32 %-a emelt szintű ének-zene oktatásban vesz 

részt, általános tanterv mellett. 

 

A Nek. tv. 28. §-a értelmében 

„28. § A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak 

akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után - 

betöltetlen férőhellyel rendelkezik. A felvétel vagy átvétel és a beiratkozás a helyben szokásos 

módon nyilvánosságra hozott szabályok alapján történhet.” 

 

Vélelmezhető, hogy az intézmény maximálisan be fogja tudni tölteni a rendelkezésre álló 

férőhelyeket a nemzetiséghez tartozó tanulókkal, így nem lesz szabad férőhelye a nemzetiségen 

kívüli, általános tantervet választó diákok számára, ezzel a körzetes tanulók hátrányba 

kerülnek. 

 

A fenntartói jog átadása esetén meg kell vizsgálni, hogy az állami feladatellátás nem sérül-e, 

hiszen az állami fenntartónak feladata gondoskodni azoknak a tanulóknak a neveléséről 

oktatásáról, akik szülei nem akarják gyerekeiket nemzetiségi oktatásban részesíteni. 

 

A körzetes tanulók elhelyezése a település struktúrájából adódóan aránytalan terhet jelentene a 

tanulók, és szüleik számára, még akkor is, ha a másik két általános iskola (Páneurópa Általános 

Iskola 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33., Mikszáth Kálmán Általános Iskola 1239 

Budapest Sodronyos u. 28.) befogadóképessége lehetővé teszi a körzetek ennek megfelelően 

való módosítását. A Páneurópa Általános Iskola és a Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

megközelítése a szülők számára aránytalan nehézségeket okoz a tömegközlekedés helyi sajátos 

helyzete miatt. A szülők véleményének ismerete elengedhetetlen az Önkormányzat 

véleményének kialakítása előtt.   

 

A Tankerület szempontjából az intézmény fenntartása és működtetése ez idáig sem okozott 

gondot, és a kapcsolatukat is kiválónak értékelik. 

 

Az Intézmény és a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Zeneiskola egy helyrajzi 

számon szerepel (186053 hrsz.). A 2016. december 12. napján Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata és a Dél-Pesti Tankerületi Központ között a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami 

működtetésbe vételével összefüggő, a feladat ellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint 

a feladat ellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről  létrejött 

megállapodás 1. számú melléklete értelmében az Intézmény a Galambos János Zenei Alapfokú 

Művészeti Zeneiskolával együttesen a 186053 hrsz-ú ingatlanok nettó értéke: 837.249.773 Ft, 

bruttó értéke: 1.067.774.511 Ft. 

 

Az Intézmény fenntartói joga átadásával kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítása előtt, 

megalapozott vélemény kiadása érdekében szükséges és indokolt néhány kérdés, felvetés 

tisztázása, bizonyos körülmények ismerete annak érdekében, hogy a települési önkormányzat, 

jelesül Soroksár Önkormányzata minden, az Intézmény átadásával együtt járó szempontot 

figyelembe véve, minden várható következményt felmérve tudjon állást foglalni az átadással 

kapcsolatban; a tisztázandó kérdések, felvetések a következők: 

 



Az önkormányzatnak az Intézmény fenntartói joga átadásával kapcsolatos 

véleménye kiadása előtt indokolt és szükséges: 

- a 2020/2021 tanévben az Intézménybe járó és a 2021/2022 tanévre beiratkozó 

gyermekek szülei véleményének megismerése, 

- a 2021/2022 tanév kezdetéig (szeptember hónapig) az iskola körzetéhez tartozó 

gyermekek helyzetének megnyugtató rendezése, 

- a fenntartói jog átadása kapcsán ingyenesen átadásra kerülő vagyonelemek 

átadási feltételeinek részletes ismerete és végül, de nem utolsósorban 

- a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Zeneiskola további működése 

feltételeinek megnyugtató tisztázása. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés 

értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően 

készült. 

 

Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését 

meghozni. 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) 

BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLATOK:  

 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének …./2021 

(III. 25.) határozata Budapest XXIII. Kerület Grassalkovich Antal Általános Iskola 

fenntartói jogának átadásával kapcsolatos önkormányzati véleményről 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat), a Budapest XXIII. Kerületi Grassalkovich Antal Általános 

Iskola (továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogának, a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzata által történő átvételéről azt követően alakítja 

ki álláspontját és nyilvánít véleményt, ha (a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-

ával kihirdetett veszélyhelyzet megszűnt, és) tájékoztatást kapott Klebelsberg 

Központ Dél-Pesti Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) vezetőjétől 

az alábbiakra: 

 

a./ a 2020/2021 tanévben az Intézménybe járó és a 2021/2022 tanévre 

beiratkozni szándékozó gyermekek szülei által kialakított véleményről; 



 

b./ jelenleg az Intézmény körzetéhez tartozó iskolaköteles, nem német 

nemzetiségi oktatásra jelentkező gyermekek iskolai ellátását a Tankerület hol 

és milyen körülmények között kívánja megoldani; 

 

c./ a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Zeneiskola további működését 

a Tankerület hol és milyen körülmények között kívánja megoldani; 

 

 e./ az Intézmény átvétele, hogy érinti az Önkormányzat és a Tankerület között 

2016. december 12. napján létrejött vagyonkezelési szerződést, illetve az 

Önkormányzat és a Tankerület között fennálló egyéb megállapodásokat. 

 

 

II. az Önkormányzat végleges döntése kialakítása céljából az I. pontban rögzített kérdések, 

felvetések megnyugtató tisztázása érdekében, további egyeztetéseket kezdeményez az 

érintettekkel. 

 

III. gondoskodik jelen határozat haladéktalan megküldéséről a Tankerület vezetője részére. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős:    Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest, 2021. március 19. 

 

 

     Köblös Anita 

                   előterjesztés készítője 

 

Melléklet: 

A Dél-pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának levele 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. március 25. napján meghozom.  

 

 

 

 

 

          Bese Ferenc 

         polgármester  

          előterjesztő 

 

 


