Jövőkép sorszáma*

Tevékenység/projekt leírása

2.7.

Cselekvési terv a Jövőkép megvalósításához a Farkasréti Általános Iskola 2014-2016

PROJEKT: A Farkasréti
Általános Iskola 1112 Budapest
Érdi út 2. elavult épületrészének
elbontása, a meglávő épület
bővítése és az udvar
rendbetétele, úgy, hogy az
építkezés ideje alatt az
elbontandó épületben
folyamatosan folyik a tanítás.

A régi elavult épület bontása,
helyén udvari rekonstrukció
keretében új sportudvar
kialakítása, új épületrészben
12 új tanterem (720 nm²)
ebédlő, tálalókonyha,
kiszolgáló helyíségek,
csoportszoba (1204 nm²),
valamint a meglévő épület
belső átlakítása.

A projekt megindításának okát a
működtető elé tárni

A XXI. Századnak és az iskola
alapító okiratában rögzített 672
tanuló elhelyezésének megfelelő
iskolai épület és a iskolai
udvar/sportudvar kialakítása.

megfeleltetése
Rendelkezésre álló erőforrások

Elvárt eredmény
Felelős

Közreműködők/
együttműködők

tervező és
intézménykivitelező cég,
vezető,
GAMESZ, KLIK,
Önkormányza
Bp.
t, KLIK
XI.Tankerület,
Pedagógusok

Megvalósítás ideje (év,
hónap)
Kezdete
Vége

2014.
szeptember
01.

Belső

Az iskolának
pénzügyi saját
2016.
erőforrása
december
nincs, a
31.
tantestület és
a technikai
dolgozók

Külső

Budapest XI.
Kerület Újbuda
Önkormányzata
KLIK

intézményvezető

tervező és
kivitelező cég,
GAMESZ,
Budapest Főv. XI.
Ker
Önkormányzata

Megtörtént

Megtörtént

intézményvezető,
pedagógus

Önkormányzati
képviselő

Az iskolát használók és épület
adatainak bemutatása:

Az OSA statisztikák tényadatain
keresztül bizonyítani, hogy az
iskola jelenlegi létszáma és
optimális kihasználtság esetén
sem tudjuk a jelenlegi építészeti
területekkel biztosítani a Nemzeti
Köznevelési Törvényben ránk rót
felaffdatokat.

intézményvezető

Igazgató,
iskolatitkár,
pedagógusok

Megtörtént

Megtörtént

intézményvezető,
pedagógus

KLIK, Budapest XI.
Tankerülete,
Önkormányzat

Igényfelmérés Szülői
szándéknyilatkozat a szülői fórum
keretében. Jegyzőkönyv

együttműködés a programban

intézményvezető

szülők

Megtörtént

Megtörtént

osztályfőnök

Szülők

Megtörtént

Megtörtént

intézményvezető,
pedagógus

Beruházási osztály

Megtörtént

Megtörtént

intézményvezető,
pedagógus

Budapest Föváros
XI. ker Újbuda
Önkormányzata

2014.
szeptember
01.

2015.
december
31.

intézményvezető

tervező és kivitelező
cég, GAMESZ,
Budapest Főv. XI.
Ker Önkormányzata

intézményvezető

Budapest XI.
Tankerület, a
tervezést végző cég,
GAMESZ, Budapest
Főv. XI. Ker
Önkormányzata

2015. április

intézményvezető

Budapest XI.
Tankerület,
tervezést végző cég,
GAMESZ, Budapest
Főv. XI. Ker
Önkormányzata

Előzetes egyeztetés az
Önkormányzattal

támogatás és az előzetes terv
elkészítése

intézményvezető,

Előzetes terv megvitatása és
megbeszélése Bp. Főváros XI. ker.
Újbuda Önkormányzat
Városgazdálkodási Igazgatóságával

támogatás és az előzetes terv
elkészítése

intézményvezető,

A Fenntartót tájékoztatni a
projektről

A KLIK támogatását megszerezni

intézmény
vezető,
Tankerület
Igazgató

A kerület önkormányzati-és a
parlamenti képviselő tájékoztatása

Támogatásukat megszerezni

Bp. Főváros XI. ker. Újbuda
Önkormányzat, a Városgazdálkodási A tervezés költségei bekerülnek a
Igazgatóság javaslata alapján,
Budapest Főváros
költségvetési forrást biztosít a
Önkormányzatának 2015. évi
bővítési és felújítási terv
költségvetésébe.
elkészítéséhez.

intézményvezető

intézmény
vezető

tervező és
kivitelező cég,
GAMESZ,
Budapest Főv. XI.
Ker
Önkormányzata
tervező és
kivitelező cég,
GAMESZ,
Budapest Főv. XI.
Ker
Önkormányzata

Budapest XI.
Tankerület

tervező és
kivitelező cég,
GAMESZ,
2015.
Budapest Főv. XI. december 01.
Ker
Önkormányzata

szakoktatók,
gyógypedagógusok

2014.december 1.

2016.
december
31.

Folyamatos egyeztetés KLIK és az
Önkormányzat között.

egyeztetésekről és határozatokról Önkormányzat,
2014.decemb
intézmény-vezető
jegyzőkönyv készül
KLIK vezető
er r 01.

2016.
decenber
31.

intézményvezető

Önkormányzat, KLIK

Önkormányzati feladatok: szükség
esetén a pályázat kiírása,
területrendezési terv, a telek
átsorolása

a szükséges lépések hiánytalan
elvégzése, a megadott határidőn
belül.

2015. április 1

2015.
december
31.

intézményvezető

Önkormányzat, KLIK

2015.

2015. dec.
31..

intézményvezető

Önkormányzat, KLIK

A tervdokumentáció és a
költségvetés elkészítése

Önkormányzat

KLIK

A tervezés költségei bekerülnek a
Budapest Főváros
intézményvezető,
Önkormányzat
Önkormányzatának 2015. évi
KLIK Tankerület
költségvetésébe.

A végleges terv és költségvetés
elfogadása

Önkormányzati határozat

A végleges terv és költségvetés
alapján egyeztető tárgyalás
megkezdése a KLIK-kel

Szándéknyilatkozat a projekt
támogatásáról

Önkormányzat,
2014.decemb
intézmény-vezető
KLIK vezető
er r 01.

Pélyázati források felkutatása

Pályázati szerződés

Önkormányzat,
2016. január
intézmény-vezető
KLIK vezető
01.

A fenntartó és a működtető
biztosítja a pénzügyi forrást a
projekt megvalósításához
Az építkezés előkészítése

intézményvezető

Önkormányzat, KLIK

2016.
decenber
31.

intézményvezető

Önkormányzat, KLIK

2016.
december
31.

intézményvezető

Önkormányzat, KLIK

Költségvetési törvényben
2016.
Önkormányzat,
2016. október
nevesítve és a források biztosítása
intézmény-vezető
december
KLIK vezető
01.
benne van.
31.

Tantestület

Szülők, fenntartó,
működtető,
országgyűlés

Tantestület,
technikai
dolgozók

Szülők, fenntartó,
működtető

ideiglenes szabályok bevezetése

Önkormányzat,
2016. január
intézmény-vezető
2016. április
KLIK vezető
01.

igazgató

* a Jövőkép öt dimenziójánál felsorolt pontok szerint, amihez a leírt projekt kapcsolódik

tabntestület,
technikai
dolgozók

2016.
szeptember
01.

2016.
december
31.

