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Önálló képviselői indítvány 
a főváros által fenntartott Mérei Ferenc Szakiskola 

kerületi önkormányzati átvételéről 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Bizonyára Önök előtt is ismert az a tény, hogy a Fővárosi Közgyűlés március 
1-jén 33:32 arányú szavazással úgy döntött, hogy megszünteti a csepeli 
Mérei Ferenc Szakiskolát. Jól érzékelhető a szavazati arányból, hogy az 
intézmény bezárása mennyire megosztotta a városatyákat. (A többi 
tizennyolc hasonló sorsra ítélt oktatási – nevelési - szakképző intézmény 
közül a Mérei volt az egyetlen, amelynek bezárása nem kapott minősített 
többségű támogatást!). A szavazásban részt vett Horváth Gyula csepeli 
alpolgármester úr is, akit felszólalásomban arra kértem, hogy ne támogassa 
a bezárást. Ennek ellenére Ő „igen” gombot nyomott, tehát az Ő szavazata 
döntött - annak a csepeli oktatási intézménynek a megszüntetésében, 
 

o amely halmozottan hátrányos helyzetű és enyhén értelmi fogyatékos 
fiataloknak ad lehetőséget szakmaszerzésre; 

o amelyben, a 403 kerületünkben tanuló diák közül, mintegy 100-an 
csepeli családban élnek; 

o amelyben a mentálisan sérült, debilis, autisztikus gyermekek aránya 
több mint 70%-os, a cigány tanulóké 27%-os, az állami gondozottaké 
5,2%-os; 

o amely Csepelen, az Ív utca 62-64.-ben alakította ki korszerű 
tanműhelyeit. 

 
A főváros vezetői és hivatalnokai az iskola bezárását semmilyen 
hatástanulmánnyal, vagy szakmai, pedagógiai megfontolással, illetve 
statisztikai mutatókkal nem tudták alátámasztani. 
Úgy érzem, hogy nincs más lehetőségünk, sőt kötelességünk segítő kezet 
nyújtani „az utolsó esély iskolája”-ként elhíresült, de ennek ellenére 
alaptalanul és felelőtlenül megszüntettet szakképzőnek! 
 
Ezért, kezdeményezem, hogy a Mérei Ferenc Szakiskolát Budapest XXI. 
kerület Csepel Önkormányzata vegye át saját fenntartásába.
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Előterjesztésem előtt kértem Tóth Mihály polgármester urat és Zanati Béla 
OKIS bizottsági elnök urat, hogy a Képviselő-testület döntését segítendő, 
készíttessenek a hivatallal megvalósíthatósági és költségelemzési 
tanulmányokat. 
 
Kérem Önöket, vitassák meg előterjesztésemet, és döntsenek lelkiismeretük 
szerint megnyugtató módon a Mérei Ferenc Szakiskola jövőjéről! 
 
Budapest, 2007. március 7. 

Tisztelettel: 
 
 

Németh Szilárd s.k. 
frakcióvezető 

 
 

Határozati javaslatok 
 
1. számú határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
a főváros Mérei Ferenc Szakiskolát 

o megkötött szerződéseivel, 
o tanulói, pedagógusi és alkalmazotti állományával, 
o vagyonértékű jogaival és tárgyeszközeivel (gépek, berendezések, 

járművek, felszerelések, stb.), 
o telephelyei, ingatlanjai tulajdonjogával, 
o a Fővárosi Közgyűlés és Oktatási Bizottsága döntéseinek értelmében 

elkezdett és 2008 végéig futó, ingatlan- és egyéb fejlesztések pénzügyi 
fedezetének biztosításával együtt, 

saját fenntartásába átveszi. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2007. július 1. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
 
2. számú határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri Tóth Mihály polgármestert, tegye meg az iskola átvételéhez 
szükséges jogi, pénzügyi intézkedéseket, illetve kösse meg az ehhez 
kapcsolódó megállapodásokat, szerződéseket. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  2007. április 1., illetve folyamatosan július 1-
jéig 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
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Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

 

Polgármesteri Hivatal 
J E G Y Z Ő 

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. 
        1751 Bp., Pf. 85.                                                       (1)-276-4768                               Honlap: www.csepel.hu

E-mail: jegyzö_@elender.hu                                      Fax:        (1)-277-5172                               Portál: www.budapest21.hu
Iktatószám: 17-60/2007. Hivatkozási szám: 
Ügyintéző: Százdi Antal Tárgy: Szakértő kijelölése. 

 
 
 
Oktatási Hivatal Országos Közoktatási és Vizsgaközpont,  
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 
1132 Budapest, Váci u.18. 
 
Pölöskei Gáborné asszony 
igazgató 

 
 

Tisztelt Igazgató Asszony! 
 

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a középiskolai szakképzési központok 
kialakítása kapcsán döntött arról, hogy megszünteti kerületünkben a Mérei Ferenc 
Speciális Szakiskolát (XXI. Táncsics Mihály u. 76.), ahol halmozottan hátrányos 
helyzetű, enyhén értelmi fogyatékos tanulók szakképzése folyik.  
 
Képviselő-testületünk egyik képviselője beadványban fordult a polgármester úrhoz, 
és az oktatási bizottságunk elnökéhez, hogy önkormányzatunk vegye át az 
intézmény fenntartói jogát. Kéri, hogy a döntéshez szakmai-pedagógiai 
hatástanulmány, pénzügyi költségelemzés készüljön.  
 
A fentiek alapján kérem Igazgató Asszonyt, hogy soron kívül szíveskedjen a helyzet 
megítélésére felkészültséggel bíró közoktatási szakértőt kijelölni a hatástanulmány 
mielőbbi elvégzésére, és a képviselői javaslat szakértői elbírálására, kérem továbbá, 
hogy a szakértői díj várható összegéről szíveskedjen tájékoztatni. 
 
Köszönöm figyelmét, és munkájához további sikereket kívánva tisztelettel 
üdvözlöm! 
 
Budapest, 2007. február 5. 
   
 
          Dr. Szeles Gábor  
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Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

 

Polgármesteri Hivatal 
JEGYZŐ 

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. 
        1751 Bp., Pf. 85.                                                       (1)-277-5172                               Honlap: www.csepel.hu

E-mail:                                                                        Fax:        (1)-276-4768                               Portál: www.budapest21.hu
 
Iktatószám: 17-60/2007. 

 
Hivatkozási szám: 

Ügyintéző: dr. Szeles Tárgy: Mérei Ferenc Szakiskola ügye 
 
 
 
N é m e t h  Szilárd 
tanácsnok úr részére 
 
 
 
  Tisztelt Képviselő Úr! 
 
 
A Mérei Ferenc Speciális Szakiskola önkormányzati fenntartásba átvételét kezdeményező 
önálló képviselői indítványára hivatkozással tájékoztatom, hogy az Oktatási Hivatal Országos 
Közoktatási és Vizsgaközpont Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetője felé a 
mellékelt felkérést küldtem azért, hogy az Ön által kezdeményezett hatástanulmány és 
költségelemzés a megalapozott döntéshez rendelkezésre álljon. 
 
Kérem tájékoztatásom elfogadását! 
 
B u d a p e s t, 2007. március 6. 
 

Dr.  S z e l e s  Gábor sk 
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