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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 677/2007. 
(XI.27.) kt. számú határozatával elfogadta a 2008. évi költségvetési koncepciót, 
amiben intézkedéseket kezdeményezett a költségvetés működési hiányának 
csökkentésére. Ennek egyik elemeként az oktatási ágazat hatékonyabb működtetése 
érdekében folytatnunk kell a korábban megkezdett intézményracionalizálási 
programot. 
 
Az elmúlt évek közoktatási statisztikái szerint Csepelen csökken az általános 
iskolákban tanulók száma. A csökkenés nem azonos mértékben érinti az iskolákat. A 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak és tanulócsoportjainak létszáma 
fokozatosan csökkent, jelenleg 10 tanulócsoportban 161 fő a létszám. Az iskola 
körzetében szanálások voltak, azonban a szabad iskolaválasztás is hozzájárult a 
tanulólétszám csökkenéséhez. Az iskola önálló intézményként való további 
működtetése nem célszerű.  
A Karácsony Sándor Általános Iskola közelsége (egy lakóház választja el a két 
intézményt) alkalmat ad a két intézmény összevonására a közös működtetés 
megteremtésére. 
 
Az összevonás további indokai a létszámcsökkenés mellett: 
 
• A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak 15 %-a, a 2008. március 20-ai 

nyilvántartások szerint halmozottan hátrányos. A további szegregáció csökkenése 
várható az összevonástól. 

• Az összevonás következtében, közös feladatmegoldással, a pedagógus álláshelyek 
száma - az elkészített előzetes tantárgyfelosztás szerint - 5 fővel csökken. A 
jövőben a tanulólétszám és a tanulócsoportok változása függvényében további 
pedagógus álláshely racionalizálás várható. 

• Mindkét iskola körzetében új lakások kerülnek átadásra, az összevonás után a két 
épület el tudja látni a beköltözésekből eredő férőhely igényeket. 

 
A két intézmény épületének, felszereltségének színvonala különböző. A II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola tetőszerkezetének, tornatermének felújítására, nyílászárók 
cseréjére, több terem belső festésére a 2008. évi középtávú felújítási tervben több mint 
64 mFt-ot kértünk.  
 
Az összevonás után lehetőséget kívánunk adni az intézmény vezetésének arra, hogy 
megfelelő munkaszervezéssel biztosítsák a két épület optimális kihasználását. 
 
Terveik szerint a 2008/2009. tanévben minden tanulócsoport az eddigi iskolájában 
kezdi meg a tanévet. A következő évektől a kimenő osztályok helyén, az első 
osztályok a II. Rákóczi F. utcai épületben indulnának, és ott működne az 1-3. 
évfolyam. A 4. évfolyamtól a Karácsony S. iskola épületében működnének az 
osztályok. A tervek szerint lehetőség nyílik arra, hogy kialakuljon egy helyileg is 
elkülönült 1-3. évfolyamos alapozó szakasz, melyre épül a 4-8. évfolyam. 
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Az iskolák összevonásának előkészítése során a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztattuk az iskolák alkalmazotti 
közösségeit, a szülői szervezeteket, a diákönkormányzatokat, az iskolaszéket. Az 
érintett intézmények közösségei nem örülnek az összevonásnak, tartanak a változástól, 
az új helyzettől. 
 
A közoktatási törvény 88.§ (6) bekezdése szerint az Oktatási Hivatal OKÉV által 
kijelölt szakértő szakvéleményét és ennek birtokában a Fővárosi Önkormányzat 
szakvéleményét beszereztük.  
 
A szakértőnek a törvény szerint abban kell állást foglalnia, hogy a tervezett összevonás 
biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további 
ellátását, illetve az önkormányzat eljárása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak. 
 
A szakértő áttekintette az intézmények alapdokumentumait, látogatást tett mindkét 
intézményben, megismerte a közösségek véleményét.  
 
Véleményének összefoglalása  

A vizsgálat alátámasztotta ennek a két iskolának az összevonását, amelyet indokol a két 

iskola közelsége, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola leromlott állapota, mai és jövőbeni 

kihasználatlansága, az esélyegyenlőségi törvény betartása a kerületben. 

Indokol továbbá az, hogy az anyagi forrásokat ésszerűbben, célirányosabban és 

hatékonyabban lehet elosztani, ha ugyanazt a közoktatási feladatot egy iskolavezetés látja 

el. 

Megállapítható, hogy a tervezett változtatásnak jogszabályi akadálya nincs.  

Ugyancsak megállapítható, hogy a tervezett változtatás nem ró aránytalan terhet sem a 

tanulóra és sem a szülőre. 

A bemutatott dokumentumok és a személyes megbeszélések alapján szakmai véleményem 

szerint, a tervezett összevont iskola képes lesz magasabb színvonalon biztosítani a 

közoktatási szolgáltatást. 

 
A Fővárosi Önkormányzat a szakvéleményre alapozva (lásd melléklet) 
megállapította, hogy a két iskola összevonásával továbbra is megfelelő színvonalon 
biztosított az érintett tanulók nevelése, oktatása, sem a tanulókra, sem a szülőkre 
aránytalan terhet a változás nem jelent, a tervezett intézkedés nem ellentétes a 
Fővárosi Fejlesztési Tervben foglaltakkal. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak, valamint a 
tanügy-igazgatási szakértő és a Fővárosi Önkormányzat egyetértő szakvéleményének 
ismeretében támogassa a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, mint önálló intézmény 
jogutóddal való megszüntetését, összevonását a Karácsony Sándor Általános Iskolával. 
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További működését, mint a Karácsony Sándor Általános Iskola telephelye 
engedélyezze. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2008. március 26. 
 
 
 
 
 
 Tóth Mihály 
 Polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1211 Budapest II. Rákóczi F. u. 88-90.) 
alapító okiratát 2008. július 31-jei határnappal visszavonja. 

 
Határidő: Elfogadásra:  azonnal 
  Végrehajtásra: 2008. július 31. 
Felelős: Végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért:  Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
2.  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát telephelyként a Karácsony Sándor Általános 
Iskolával (1211 Budapest II. Rákóczi F. u. 106-108.) összevonja, és ennek 
megfelelően 2008. augusztus 1-jével a Karácsony Sándor Általános Iskola alapító 
okiratát módosítja. 

 
Határidő: Elfogadásra:  azonnal 
  Végrehajtásra: 2008. augusztus 1. 
Felelős: Végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért:  Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Karácsony Sándor Általános Iskola (1211 Budapest II. Rákóczi F. u. 106-108.) 
egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja. 

 
Határidő: Elfogadásra:  azonnal 
  Végrehajtásra: 2008. augusztus 1. 
Felelős: Végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért:  Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 
4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vezetőjét, Mayerné Mikó Ágnest vezetői 
megbízása alól, érdemei elismerése mellett felmenti, egyben a 263/2006.(VI.13.) 
Kt számú határozatát a vezetői megbízás kiadásáról visszavonja. 
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Határidő: Elfogadásra:  azonnal 
  Végrehajtásra: 2008. július 31. 
Felelős: Végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért:  Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 

 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

(1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc u. 88- 90.) 

M E G S Z Ü N T E T Ő  O K I R A T A 
 

Képviselő-testület határozat száma:       /2008.(IV. 17.) Kt. 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§-ának (3) bekezdésében 
foglaltak valamint a 90.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata az 1896. évben a Községi Elöljáróság által létesített általános iskolát 
2008. július 31-ei határnappal megszünteti. 
 
A intézmény megnevezése:   Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
     II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
       
Székhelye:     Budapest, XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc u. 88-90. 
 
A  felügyeleti szerv neve, címe:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
     1211 Budapest, Szent Imre tér 10. 
 
A megszüntető szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
     1211 Budapest Szent Imre tér 10. 
 
Alaptevékenysége:    Tanköteles tanulók alapfokú nevelése, oktatása; 
középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet 
igénylő tevékenységek; valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-
oktatása. A további egyedi oktatási kínálatot az iskola Pedagógiai Programja 
tartalmazza. 
 
Az intézmény jogutódja:  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Karácsony Sándor Általános Iskola 
    
A megszüntetett intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: 
A megszüntetett költségvetési intézmény önkormányzati eszközvagyona feletti 
jogosultság az átvevő intézményt, a Budapest XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc u. 88-90. 
szám alatt lévő ingatlan tulajdonjoga továbbra is Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzatát illetik meg. 
 
Budapest, 2008. április 17. 
 
   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
          polgármester                  jegyző 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata    /2008.(IV.17.) Kt. sz. 
határozata a 

 
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 

K A R Á C S O N Y  S Á N D O R  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 
(1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 106-108.) 

 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján az 1981. évben a jogelőd XXI. kerületi Tanács által létesített általános iskola 
számára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  88. §-a alapján 
kiállított, és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
értelmében kiegészített, alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
 
A költségvetési szerv telephely felsorolással egészül ki: 
 
Telephelye: Budapest XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc u. 88-90. 
 
Meghatározásra kerül a telephelyen felvehető maximális gyermek létszám: 
 
Felvehető maximális tanulólétszám: Telephelyen: 352 fő 
 
A gazdálkodási jogosítványok rész kiegészül a telephely adataival: 
 
Gazdálkodási jogosítványok:  
Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Gazdálkodásával az OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez 
kapcsolódik. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Feladata ellátásához az iskola 
rendelkezik a Budapest XXI. II. Rákóczi F.u.106/108.sz. alatti 208633/12. hrsz. 
ingatlannal, valamint a Budapest XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc u. 88-90.sz alatti 208661 
hrsz. ingatlannal, és a benne leltár szerint nyilvántartott eszközökkel.  
 
 
Budapest, 2008.április 17. 
 
 
 
 
   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
          polgármester                  jegyző 
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BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
K A R Á C S O N Y  S Á N D O R  Á L T A L Á N O S  I S K O L A 

(1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 106-108.) 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 
 
(Egységes szerkezetben a 2008. április 17-i állapot szerint, a ……/2008. (IV.17.) kt. határozat szerinti 

módosítások dőlt betűvel jelezve) 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelkezésre 
álló dokumentumok alapján az 1981. évben a jogelőd XXI. kerületi Tanács által 
létesített általános iskola számára, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88. §-a alapján kiállított, és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. 
§ (5) bekezdése értelmében kiegészített módosított alapító okiratának hatályos 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozzuk meg: 
 
Az intézmény megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
                 Karácsony Sándor Általános Iskola 
 
Székhelye:     Budapest, XXI. 1211 II. Rákóczi F. u.106/108. 
Alapító neve, címe:    Budapest Főváros XXI. ker. Tanács  
     1211 Tanácsház tér 10. 
Az alapítói jog gyakorlója: Budapest XXI. Kerület Csepel  

Önkormányzata,  
     1211 Szent Imre tér 10. 
Fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe: Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata  
       1211 Budapest Szent Imre tér 10. 
 
Típusa:    Alapfokú nevelési-oktatási intézmény  
 
Alaptevékenysége:   Tanköteles tanulók alapfokú nevelése - oktatása, 
középfokú tanulmányokra való felkészítése és egyéb, pedagógiai szakértelmet 
igénylő tevékenységek, valamint napközi otthoni, iskolaotthoni feladatok ellátása. A 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése-
oktatása mellett – Pedagógiai Programjában meghatározott módon - ellátja a sajátos 
nevelési igényű (beszédfogyatékos) tanulók nevelését-oktatását is. 
 
Telephelye: -  Budapest XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc u. 88-90. 
 
 Az iskola OM azonosítója: 035178 
 
Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga: 
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A rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő munkája ellátásához szabadon 
használhatja, alaptevékenységét nem korlátozva kiegészítő tevékenységet folytathat. 
Az épület helyiségeit egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérbe adhatja, ha 
az alaptevékenységét nem akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni, ill. biztosítékként felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat.   
 
Gazdálkodási jogosítványok:  
Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Gazdálkodásával az OSZI-hoz, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez 
kapcsolódik. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Feladata ellátásához az iskola 
rendelkezik a Budapest XXI. II. Rákóczi F.u.106/108.sz. alatti 208633/12. hrsz. 
ingatlannal, valamint a Budapest XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc u. 88-90.sz alatti 208661 
hrsz. ingatlannal, és a benne leltár szerint nyilvántartott eszközökkel.  
 
 
Ellátott szakfeladatok jegyzéke: 
 

Megnevezés Szakfeladatszám 
Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 
Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 80121-4 
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 75195-2 
Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás  (szorgalmi időben) 80511-3 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása  

80122-5 

 
Fő tevékenysége és szakágazati besorolása:  
Alapfokú oktatás: 852010 
 
Alapvető szakfeladata:  
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás: 80121-4 
 
Az iskola beiskolázási körzete:  
Az 1993. évi LXXIX. tv. 90.§. alapján összeállított iskolai körzetjegyzék szerint. 
 
Felvehető maximális tanulólétszám: Székhelyen: 728 fő Telephelyen: 352 fő 
 
Évfolyamok száma: 8  
 
Az iskola igazgatóját a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás 
útján. A megbízás előkészítése az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. 
 
Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Az 
intézmény vezetője a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és az 
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intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a 
munkáltatói jogokat. 
 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
- hosszú: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
     Karácsony Sándor Általános Iskola 
    1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108. 
 
- kör: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,  
 Karácsony Sándor Általános Iskola  
 
Budapest, 2008.április 17. 
 
 
 
 
   Tóth Mihály     Dr. Szeles Gábor 
          polgármester                  jegyző 
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Melléklet 
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