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Tisztelt Fıigazgató Asszony! 
 
 
Budapest Fıváros VII.Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2011. május 20-i rendkívüli 
ülésén döntött a Janikovszky Általános Iskola és Gimnázium jogutóddal történı 
megszüntetésérıl. A képviselı-testületi döntést (ezt az ellenzéki képviselık az ülésen jelezték 
is)  törvénysértı történések elızték meg, ezért kérjük, hogy a Kormányhivatal azt sürgısen 
vizsgálja felül és semmisítse meg. 
 
Indokaink: 
 
Az elıterjesztés elıtt  a kötelezı elızetes véleményeztetés részben nem valósult meg, részben 
pedig formális volt és az érintettek részére nem biztosította a releváns információkat. A 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: 2Kötv.") 102. § (3) bek. 
értelmében az érintett intézmény alkalmazotti közösségét, az iskolaszéket,  a szülıi 
szervezetet és a diákönkormányzatot a fenntartó önkormányzatnak kell  megkeresnie, és 
valamennyi, az átszervezés szempontjából releváns információt rendelkezésükre bocsátania 
oly módon, hogy legalább 15 napjuk legyen a véleményük elkészítésére. Ehhez képest az 
önkormányzat az érintett intézmény vezetıjét kereste meg, hogy ı folytassa le a 
véleményeztetést, ami nem tartozik a feladat- és hatáskörébe. Az intézmény számára nem 
biztosították a releváns információkba való betekintést, a döntést megalapozó 
Hatástanulmányt nem adták ki számukra. A 15 napos határidı valamennyi információ 
rendelkezésre bocsátásától számít, azonban a szakértıi vélemények az érintettek részére nem 
kerültek kiadásra, sıt a fıváros szakvéleményét a fıvárosi oktatási bizottság csak 2011. május 
19-én tárgyalta. 
 
 A 2011. április 15-én, az erzsébetvárosi képviselı-testület által elfogadott közoktatási 
feladatellátási intézkedési terv létrehozását nem elızte meg elızetes véleményeztetés, melyet 
a Kötv. 85. § (4) és (6) bek. kötelezıen elıír valamennyi közoktatási intézmény vezetıje, a 
szülıi és diákszervezetek, a települési/kerületi szintő szakszervezetek és a nem önkormányzati 
fenntartók vonatkozásában.    
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6. § (3) bek. b) pont szerinti 
érdekegyeztetésre az önkormányzati érdekegyeztetı fórumban nem került sor. Az intézkedés 
tervezetét legalább 15 nappal a döntés meghozatalát megelızıen meg kellett volna küldeni az 
érintett szakszervezet(ek) részére. 
 
A helyi (erzsébetvárosi) SZMSZ szerint a rendkívüli üléseket legalább három nappal az ülés 
megkezdése elıtt kell összehívni. Az ülést azonban 2011. május 17-én 12.31 h-kor hívták 
össze, így 2011. május 20-án 9 órakor azt meg sem lehetett volna tartani (erre is felhívtuk a 
figyelmet), mert nem az SZMSZ-nek megfelelıen hívták össze.  
 
Ugyancsak a helyi SZMSZ szerint a bizottsági üléseket legalább egy nappal az ülés kezdete 
elıtt kell meghirdetni, a napirendi pontok megküldésével együtt. A Mővelıdési, Kulturális és 
Szociális Bizottság ülését 2011. május 16-án 14.48 h-kor hirdették meg, a napirendi pontokat 
is elküldték. A bizottság ülése 2011. május 17-én 15 órakor kezdıdött.  
Nyilvánvalóan a 2011. május 16-án kiküldött napirendi pontok között nem szerepelhettek a 
május 17-én meghirdetett rendkívüli ülés napirendi pontjai, a bizottság mégis ezeket is 
tárgyalta (erre is felhívtuk a figyelmet). 
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