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Képviselő-testĺilet e számár a

B ud apest

Előterjesztő: dľ. Kocsĺs ľ'{áúépolgármesteľ, Sántha Péteľnéalpolgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj

a: 2017 .

Táľgy : Kiiznevelési intézményátszerv

ápľilis l 3.

. sz. napirend

ezésének véleményezése

A napiľendet nyílt tilésen kell tláľgyalni, a hataľozat

elfogadásźůloz egyszeľiĺszavazattöbbség

sztikséges.
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ALKALMAS:
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J'Ecyzo

Váľosgazdálkodási

és PénzügyĺBizottság

Emberi Eľőfoľľás Bizottság

véleményezi x

véleményezi

x

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmźna:

A

Városgazdálkodási és Pénzüg.vi BizottsáelEmberi Erőfonás Bizottság javasolja
testiiletnek az e|óteriesztés mestársy a|ásźú.

a Képviselő-

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dłintéstaľtalmának ľészletesĺsmeľtetése
A Belső_Pesti Tankeľiileti Központhoz szanđéknyilatkozatérkezett a Hajdúdorogi

Metropolitai
Egyhaz (ľövidített név: Hajdúdorogi Foegyhźzmegye;4025 Debrecen PetőÍi tér 8.) részéről, mely
szerint atkívźnjavenni a Defü Diák Altalános Iskola fenntaľtói jogát a20|712018. tanévtől, és
szĺándéknyiIatkozat érkezeÍta Magyarországi Görögök
oľszágos onkoľmanyzata tészétől,mely
szerint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriaľchátus _ Magyaĺországi ortodox Exarcháfus (1055
Budapest Váci u. 55' Vl.) átkívźnjavenni aYajda PéteľÉnek-zenei Általanos és Spoľtiskola
fenntaľtói jogát a 20|7120|8. tanévtől. A Belső-Pesti TankeľĹileti Központ 20|7. maľcius 30-án
kelt levelében aľról tájékoztatott, hogy a Hajdúdorogi Főegyhźnmegye visszavonta a Defü Diak
Általanos Iskola intézményifenntartói jog átvételére vonatkoző szźndéknyilatkozatát 2OI]. mfucius29. napján.

A Belső-Pesti Tankeriileti Kcizpont

igazgatőja 20|7 . március 8-ĺĺnkelt megkeresésébęn (mely az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi) azza| akérésselfoľdult onkoľmányzatlxlk'hoz, hogy a nemzetikoznevelésről szőIő 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. $ (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapjrín a VIII. keľiiletben lévo a Vajda Péter Enek-zenei Altalános és Spoľtiskolát
érintő źftszewezés kapcsán a vagyonkezelésébenlevő ingatlan tulajdonos önkormźnyzataként vé|eményezze aköznevelési intézmény egyházrészéte töľténő fenntaľtói jog átadásffiRł(ffiäHTT
2017 ÁPR;0

2

snJĺn?

A

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi orthodox Exaľchátus Magyarországon elismeľt, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriaĺchátus fennhatósága a|átartoző ortodox egyhaz. A gĺir<ig ortodox egyhaz autokefállá válásakor a Konstantinápolyi Patriaľchátus javaľa le.
mondott a diaszpőrábarĺ éIő gĺirĺigök egybazkozösségeiről, így ők is a Patriaľchátus joghatősága
a|á tartoznak (így a magyarországí görögök is). A konstantinápolyi pátriarka kizaľólagos jogot
formál minden olyan területre, mely hivatalosan nem taľtozik egyetlen más oľtodox egyház kanonikus teľĹiletéhez.Eztaz igéný a tcibbi ortodox egyház nem fogadja el. Két autonóm ortodox egyházishozzźúartozik az észt oľtodoxegyhźzés a finn oľtodox egyhźz.Hozzátartozikegyhánjogí.
lag a GtirögországbarĺtaláIhatő autonóm szerzetesi köalĺľsaság, az Athosz-hegy. Magyarországi
része a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországí oĺthodox Exaľcháfus, melynek
fenntaľtásában mfüödik az ol<tatási Hivatal nyilvrántaľtása a|apjźn a Család Altalrĺnos Iskola és
Alapfokú Miivészeti Iskola (Keszthely).

A Klebelsberg Központról szóló

13412016. (VL10.) Koľmányľendelet 2.$ (1) bekezdés b) pontja

szerint a Belso-Pesti Tankerületi Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban

résztvevő, fenntaľ-

tásában lévő kĺiznevelésiiĺxéznényektekintetében a Klebelsbeľg Kĺizpont tltjántesz javas|atot az
oktatáséľt felelős miniszter részére a fenntartási köľébe tartozőan ktiznevelési intézmény źúszerve-

zéséte,megszĹintetéséreirányuló döntés meghozatalára,kózĺemfüödik a döntés előkészítésében.
A javaslattételt megeIőzóen az Nkt. 83. $ (3)-(4)-(5) bekezdései szeľint kell eljáľni, mely szeint a
fenntaľtó a köznevelési intézmény megsziintetésével, źúszervezésévelösszeftiggő đöntésevagy
véleményénekkialakítása előtt ki kell kémi az alábbiak véleményét:
a) az intézmény alkalm azottí közö

b)
c)
d)
e)

s sé ge,

az iskolaszék,
a

szülői szeÍvezet,

az iskolai diakönkormźnyzat,

a nemzetiségi nevelés-oktatásbanrészt vevő intézmény esetén _ ha nem ręndelkezik egyetéľtési

joggal _ a települési nemzetiségi ĺinkoľmtnyzat, ennek hiányában az énĺtettországos nemzetiségi
ĺĺnkoľmĺĺnyzat,
h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzat.

Az Nkt.

aIapjén kö'znevelési intézménytaz á||am' nemzetiségi ĺinkormányzat, a lelkiismereti és
vallásszabadság jogaľól, valamint az egyhźzak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáľól szóló tĺirvényszerint nyilvantaľtásba vett egyhźn, vagy annak belső egyhazi jogi személye,
továbbá más szervezetvagy személy alapíthat és taľthat fenn, ha a tevékenységfolytatásanak jogát
_ jogszabályban foglaltak szerint _ megszerezte.

Amennyiben a nevelésĹoktatási intézményt egyhźz tartja fenn, akkor az intézmény_ a fenntaľtó
és az oktatásért felelős miniszter írásbeli szerződése (köznevelési szerződés) alapján _ résń. vehet
a kĺiznevelési közszo|gá|ati feladatok megvalósítźsában. Amennyiben a kĺjznevelési kĺjzfeladat
e||átása vallási, ví|ágĺézetiszempontból elkötęlezętr' neve|ésĹoktatasi intézményfenntaľtójával
kötött köznevelési szerzł5désútján töľténik, a szerzódés megkĺltése nem mentesít a feladatellátási
kötęlezettség a|ő| azon gyerÍnekek tekintetében, akiknek a sztilei nem akarják vallási, vi|ágnézetileg elkötelezett iskolába jálratru gyeľmektiket. Az illetékes tankeľületi központ gonđoskodikaľról,
hogy ezekre a szülőkľe, tanulókľa akozslevelési szerzódés miatt a vallási, vi|ágnézeti szempontból
elnem kötelezett nevelésben-oktatásban va|ő részvéte|hęzť|Mőđojoguk
érvényesítésében
aŕnfia.
lan teher nem hárulhat. Akkor adható át nevelési-oktatási intézmény vallási' vi|ágnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást folýató fęnntaľtó szźlmára,ha az intézménybe beíratott kiskoru tanulók esetén a szülők, nagykoruság eléréseesetén a tanulók t<jbb mint fe|e azt támogatja.
Az illetékes tankerĹileti kĺizpont javaslatot tehet az oktatáséľt felelős miniszternek, hogy az intézmény átađźsáxa|egyidejiĺleg kössön köznevelési szeľződést a vallási, vi|ágnézeti tekintetben elköte|ęzetínevelést-oktatást folytató fenntaľtóval',ha az iskola állami tulajdonban vaÍIvagy a tulajdonos települési önkormźnyzat az źńadásről döntött és a nęvelést-oktatást, a vallási, világnézeti
szempontból el nęm kötelezett nevelést-oktatást igénylő tanulók szźmlźltavá|tozat|an színvonalon

biĺosítja.

Az

áIta|źnos iskolai férőhelyek az a|ábbiak szerint kerĹiltek az eddieiekben kialakítasra:

intézménv neve

Defü Diak Altalĺános Iskola
Vaida Péter Enek.zeĺei Altalános és Spoľtiskola
Lakatos Menyhért Altalrínos Iskola és Gimnazium
Losonci Téń Altalanos Iskola
MolnĺírFeľenc Masvar-Ansol Két Tanítási Nvelviĺ Altalános Iskola
Budapest VIII. Kerületi Németh LászIő Altalános Iskola
Ósszesen:

A Vajda

felvehető maximális
|étszám
420
560
217
724

660
460
3041

Péter Enek-zenei Altalanos és Sportiskola a keľiileti felvehető maximális |étszźmI8,4yo-

át teszi ki.

A jogszabályi

rendelkezések értelmébena vélemény kialakításahoz minden olyan infoľmációt
hozzźférhetővékell tenni a véleményezésijogga| ľendelkezők részére,amely a fenntaľtói döntés
meghozatalához ľendelkezésére áll. A véleménykialakításahoz. az infoľmációkhozzáféthetővé
tételéneknapjźiőI szźlmitva - legalább tizenot napot kell biztosítaní az érdekeltek részére.onkor.
mányzatunk részéręa véleménykialakításahoz|<lzźrő|ag az e|őterjesztés melléklete szeľinti megkeresés áll rendelkezéséte. Jelenleg az átvétellrel kapcsolatban a véleményezésekeredménye nem
ál1 Önkoľmányzatunk rendelkezésére.Arró1 sem rendelkezik onkoľmrĺnyzatunk információval,
hogy mi az indoka annak, hogy ezt az iĺtézménytszeretĺréátvenni az egyhźn; az intézmény átvétele esetében az egyhźuzal a fenntaľtő és az oktatásért felelős miniszter köznevelési szerződést kötne-e és ha igen, milyen taľtalommal; az egyhźu hogyan tervezi az iskola napi mfüödtetését, mi|yen tapasztalatokkal rendelkeznek a budapesti intézmények műkcidtetése tekintetében, a szfüsé.
ges anyagi források rendelkezéstikľe állnak-e; milyen változásokka| jźrna az iĺtézménypedagógiai
pľogľamja; az ĺntézménybendolgozók további foglalkoztatását biztosírj?k-e, az źúadáséinti-e az
iskolai korzethatźtokat; az egyhaz az onkormányzat tulajdonában, de a Belső-Pesti TankerĹileti
Központ ingyenes vagyonkezelésében lévő ingatlant és ingóságokat hogyan, milyen feltételekkel
venné át; az érintett intézméĺybejárő gyermekekľe és szĹileikľe az átađásmilyen változásokkal
jaĺ, jelent-e ľésztikľearźnýa|an teľhet.
Fentiek a|apjan felelős onkoľmányzatként nem javasoľuk a k<jznevelési íntézméĺy
fenntaľtói jojőzsefvźxosi
gának átadását. Fontos számunkľa, hogy a
szülőkre és gyermekeikĺe a teruezett változás ne rójon aránýa|aĺterheket, valamint onkormlĺnyzatvĺlk elkötelezett a magas színvonalúnevelő-oktató munka j övőbeni biztosítása mellett.

A beteľjesztés indoka
köznevelési intézmény fenntartói jogĺĺnakátadásáÍa vonatkozóan kialakított véleméný2017.
április 20. ĺapjáig kell megküldeni a Belső-Pesti Tankerületi Kĺizpont részére' ezéľtszfüséges,
hogy a Képviselő-testiilet a dĺintéséta20|7. április 13-i ülésénmeghozza.
II.

A

III. A döntés célja' pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy onkoľmányzafunk éljen a jogszabáIyi előírások által biztosított vélęményezési jogźxal az eLőteqesztés szeľinti köznevelési intézmény tervezett źńszęwezésérő|.
A dĺintésjelenleg pénzllgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet

A Képviselő-testület

hatáskcjrét az Nkt. 83. $ (3) bekezdés b) pontja, valamint a (4) bekezdés h)
pontja irjae|ő, miszerint a fenntaľtó a köznevelési intézményźúszewezésévelösszefiiggő döntése

előtt kikéľia vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormanyzatźnakvéleményét.

Kérjük az a|ábbihatározatijavaslat

elfogadását.
3

H.ł,ľÁnozĺ,TIJAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) nem támogatja aYajda Péter Ének-zenei Általĺános és Spoľtiskola (székhely: 1089 Budapest,
Vajda Péteľu. 25-f9., oM azonosító: 03493l) fenntaľtói jogĺĺnakátadásźLt a Konstantinápolyi

Egyetemes Patriaľchátus _ Magyaľországi oľtodox Exaľchátus (székhely: 1055 Budapest Váci
u. 55. Vl., nyilvĺíntartási szálm: 00008/2012) részérea2017120|8. tanévtől.
Felelős : polgiĺľmester
Hatĺĺľidő:2017. április l3.

2) felkéri a polgáľmesteľt, hogy
Tankerületi Központot.

tájékoztassa ahatározat 1.) pontjában foglaltalffól a Belső-Pesti

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20|7. április 20.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgá|tatásiÜgyosztály
lati Iľoda

Humiínkapcso-

N

Budapest, 2017. ápľilis 03.

Sántha Péteľné

alpolgáľmester

Tö'rvényességi ellenorzés
Danada-Rimán Edina
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esti Tankertĺl eti Központ

Budapest Főváľos VIII. keriilet
Józsefo áľosĺonkorm ányztt

-Iktatószím: KLIK/I94/340-3/20I7

ugyintézo:

Lellei Gábgrné
Męlléklet: szríndéknyilatkozat
fenntartói jog átvéte|éľe

Budapest
63'6.ĺ.

Baross u.
1082

Dľ. KocsÍs Mĺĺté
polgármesteľ
részére
Tárgy: véleménykéréseintézményiÍbnftaľtói jog átvételéťől

Tĺsztelt Folgáľlhester Út

!

A Belső _ Pesti Tankeľületi Közpon.thoz f0ll7. febľuaľ 28-áĺ szánđéknyi|atkozatérkezett a

Magyaroľszági Göľogök országos.Onkor'rnányzata részér''ől, mely szerint a Konst.antinápolyí
Egyeteľnes Patriarchátus _ Magyatországi ortođoxExarchátus (1055 Budapest Váci u. 55. I.
''1.) át kívánja venni aYajđaPéteľBnek-zeĺei Altalános és Spoľtiskoła fenntartóí jogát a
f0|7/20I8. tanévtől;

A Klebelsbeľg Központľól szóló 134/20|6. évi (VI'10.) Konnríńyĺendelet 2.$ (1) b) pontja
szeľint a Belsó - Festi Tankerřrle1i Központ a köznov'elési közťelađat-ellátásb'an részt vevő,
fenntaĺásában lévö köznevelési intézmén'yektekintetében a Klebelsbeľg Központ útian tesz
javaslatot az gktat.ásért felęIős miniszter részérea fewttatási köľébe tartozőał közneve.lési
intézményátszęwezéséľąĺnegsziiĺtetéséreinínyuló döntés meghozatalfua, közte'rnrĺkiidik a
döntés előkészítésében'
A javaslattételt megelőizőeĺ a neĺĺuzetikö'zrevelésről szóló 2011. évi cxc. tiiľVény
(továbbiakban: Nlď.) 83. $ (3)-(4)-(5) bekezdései szeľint kell eljárĺri,:
A fenntaľtó

",(3)
a) a köznevelési intézménymegszĺintetĺásévęl

b) ättszeĺvezésével,
összeÍiĺggő dontése vagy véleményénekkialakítása előitt beszerzi a (4) bekezdésben fog-Ialtak
véleményét.
(4) A fenntaľtó (3) bekezdésben fogla"lt döntése elótt
a) az intézmérĺyalkalmazotti közössége,

ki kell kéľni:

b)... az iskolaszék,
c) a szülői szervezet,
d) az iskolai diákönkoľmányzat,
e) a neľrrzetiségi nevelés-oktatásban részt .v.evĺĺintézľnényesetin ha nem teĺdelkezik
egyetérÍésijoggal _ ,a telepiilési ne.mzetiségi önkoľm.ěnyzat, ennek hitn,yibarĺ az éľintętt
országos nomzetiségi önkomrányzat,
h) a vagyonkezelésébenlevő ĺngatlan tulajdouos tinlrormányzatánakvéleményét.

-

(5)

A

(3){4) bekezdésben meghatźxozott véIeménykÍalakítĺísáhaz,.,legalĺĹb|t tizenöt

napot ketl bĺztosífanĺaz éľdekęltekľészéľe.''

Székhelyl l07l Budapest, D-apjanichutca 6.
Telefon: +3ó- 1.78 5.3
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A

Vajda Péter Ének-zetlei Általános és Sportiskola fenntartói jogának a Konstantinápoll
Egyetemes Patriaľchátus _ Magyaroľszági oľtodox Exaľchátus szźĺmáratörténő źúađásfua
vonatkozóan kialakított véleméný- mint az ingat|aĺ tulajđonos onkormányzat képviseiőj e _
kérjük, hogy 2a17. április 20, napjáig szíveskedjen eljuttatní a Belső _ Pestí Tankeľületi
Kcizpont 1071 Budapest Damjanich u. 6. címľe.
Szíves egytĺttműködésćt köszönöm.

Budapest, 2017. március 8.
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Székhely: 107l Budapest, Daąjanich utca
Teleforu +36.|

-7 85-351 8; +3ó- l -788-3 l 33 ;

6.

Mobil: +36-30.626.6438

E-mail: marianna.tolnai(ôkk'gov'hu
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Tolnai Marianna

e,ą,,łłĺ,-/ĺ

LMAGYÁ,Ro

Iľattáľi tételseám:

AYToá,lolKHžH E^^HNoN oYFrAP|AE

Rsáot

eo

,łss/ z lzblT

nosox o nszÁcos oľ xo RmÁIvYZATA

Tolnai Marianna
tankerületi igazgató részére
Đr.

Be|ső-Pesti Tan kerületi Kŕizpont
107L Budapest
Damjanich u.6.
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Tárgy: szá ndéknyĺlatkozat fenntartói jog ótvételére
Tiszte|t Tankerületi lgazgató Asszony!

A

Konstantinápo|yi Egyetemes Patriarchátus-Magyarországi orthodox Exarchátus (1055
országos
Budapest, Váci u, 55 |. em. 1. |evelezési cím: Magyaľországi Görögök
onkormányzata, 1054 Budapest, Vécsey u. 5. képviselĺ:Arszeniosz Kardamakĺsz
exarcha/metropolita, meghata|mazással: Kukumzisz György) egyházi intézményfenntartó
képviseletében eljárva, a nemzeti köznevelésrő| szó|ó 2:oIL, évi cxc. tv. 84. 5 (8)
bekezdésének megfe|e|ően kezdeményezem a jelenleg á|lami fenntartásban műkodő Vajda
Péter Ének.zenei Á|talános és Sportiskola {1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31.; oM
azonosító: 034931} kĺÍzneve|ésiintézményfenntartói jogainak átadását a 2aL7/20L8,
tanévtő| kezdődően.
Kérem, je|en szándéknyilatkozat értelmében, a Klebelsberg Kcizpontról sző|ó 134/2016. (V|.
10.) Korm. rende|et 2. s (1) b} pontjának megfe|e|ően szíveskedjéka K|ebelsberg Központ
útján javaslatot tenni az oktatásért felelős miniszter részérea fenntartói jog átadásával
kapcsolatban,
Egyházunk cĺrommel csatlakozik a kormányzat azon e|tokélt szándékához, ame|y a
történe|mi egyházaknak a kcjznevelés tertjletén torténő fokozottabb szerepvál|alásában
foga|mazódott meg. Ennek érdekében jött létre 7oL6. december 9-én az orthodox egyház és
a magyar á||am köztitt az erre vonatkozó megá|lapodás.
Vá|asztásunk azért esett az átvenni kívánt kozneve|ési intézményre,mert az intézmény
képzésistruktúrája jól iIleszkedik az á|ta|unk fenntartani kívánt intézményi há|ózat
rendszerébe, megtiszte|tetés számunkra, amennyiben az á||ami intézményfenntartó
képviseletébenBalo g Zo|tán miniszter tárnogatja e| képze|ésü n ket.
Kérem Tiszte|t Tankertjleti |gazgató Asszonyt, hogy szíveskedjék számomra |ehetőséget
biztosítanĺahhoz, hogy javas|attéte|ét megelőzően az intézményvezető megkereséséve|
tájékoztatást nyújthassunk a tantestti|et és az intézménybejáró tanulók szü|ei számára a
fenntartóváltás ĺehetőségérő|, és a kcjzneve|ésitörvény 74' 9 (3) bekezdésének megfele|ően
a szülők tcibbségének támogatását kérni a fenntartói jogok átvéte|éhez.
Tájékoztatom Tisztelt Tankerü|eti |gazgató Asszonyt, hogy fenntartói szándékomró|
korábban az oktatásért fe|e|ős minisztert is tájékoztattam' Az egyházunk és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által a|áírt, az egyházunk magyarországĺ közfe|adatok ellátására
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vonatkozó szerződését követően öt k<izneveĺésiintézményfenntartói jogának átvéte|ét
ĺndítványoztam, meĺyrő|2017.Íebruár 13-án eredményes egyeztetést folytattunk Baĺog
Zo|tán mĺniszter úrra|, és So|tész Miklós á|lamtitkár úrra|, és amelyrő| jeIenleg is
tárgya|ásokat folytatunk az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Tájékoztatom továbbá,
hogy a konkrét intézményre vonatkozó szándéknyilatkozatot jelen levelemme| egyidejűleg
úgyszinténeljuttatom Ba|og lo|tán, az ernberi erőforrások minisztere számára.is.
20].7. február

f8,

Tisztelettel:

i t.f

EInök
Magya rországi Görögök

orszbgos on korm ányzata

1054 Budapest, Vécsey u.5'

honlap: www.e||inismos.hq e-maĺ|: grtitkar@t-online. hu, grelnok@tonline.hu,
Tel: (+36 1)3027275 Fax: (+36 1)3027277

grísko|a@t-on|ĺne.hu

