
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete

2010. december 1-i ülésére

Előterjesztő:

                    Sántha Péterné
                    alpolgármester

Ellenjegyzés: 

              Dr. Mészár Erika
     a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási 
intézmények  óvoda-iskolaszékébe  a  fenntartó  részéről  történő  képviselők 
delegálása

                                                           
VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok: Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
Humánszolgáltatási Bizottság x

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt: hirdetőtáblán: honlapon: x

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály,OKI

FELJEGYZÉSEK: 
ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

               OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL.________________( SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:    

AZ ANYAG TERJEDELME:



Meghívó szerinti napirendi pont:                                                     Elfogadott napirendi pont:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cím: A Józsefvárosi Önkormányzat  fenntartásában működő közoktatási  intézmények óvoda-
iskolaszékébe a fenntartó részéről történő képviselők delegálása 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester
A Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. december 1.
A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Az előterjesztés nem munkaterv szerinti.
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Humánszolgáltatási Bizottság.
Az előterjesztés készítője: Szabóné Fónagy Erzsébet ügyosztályvezető Humánszolgáltatási

    Ügyosztály
    Bolláné Farkas Mariann irodavezető Oktatási és Kulturális Iroda 

Az előterjesztés leírója: dr. Sánta Judit Humánszolgáltatási Ügyosztály, Oktatási és Kulturális 
                                           Iroda

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest  Főváros  VIII.  Kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  fenntartásában működő közoktatási  
intézmények közül a Deák Diák Általános Iskolában, a Németh László Általános Iskolában, a Práter  
Általános  Iskolában,  a  Molnár  Ferenc  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskolában,  a 
Vajda  Péter  Ének-zenei  Általános  és  Sportiskolában  és  a  Katica  Bölcsőde  és  Napközi  Otthonos 
Óvodában  működik  iskola,  illetve  óvodaszék.  A  felsorolt  intézmények  továbbra  is  működtetni 
kívánják óvoda, illetve iskolaszéküket.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 60.§ (1) bekezdése alapján az iskolában a nevelő és  
oktató munka segítése, a nevelőtestület,  a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az  
intézmény  működésében  érdekelt  más  szervezetek  együttműködésének  előmozdítására  iskolaszék 
alakulhat.
(2) Az iskolaszékbe a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőt  
küldhet.
(3) Egy-egy képviselőt delegálhat az iskolaszékbe az érdekelt
a, fenntartó,
b, nevelőotthon, gyermek-és ifjúságvédő intézet,
c, települési, területi kisebbségi önkormányzat, térségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az 
országos kisebbségi önkormányzat, ha nem az iskola fenntartója,
d, szakiskolában és szakközépiskolában a területi gazdasági kamara.

Javaslom, hogy az önkormányzati választások után megalakult Képviselő- testület tagjai közül egy-
egy képviselőt válasszon a felsorolt közoktatási intézmények óvoda- és iskolaszékébe. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 61.§ (1) bekezdése alapján az iskolaszék döntési 
jogkörébe  tartozik  működési  rendjének  és  munkaprogramjának  elfogadása,  tisztségviselőinek 
megválasztása,  továbbá  azok  az  ügyek,  amelyekben  a  nevelőtestület  vagy  a  nem önkormányzati  
fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza.
(2)  Az  iskolaszék  részt  vesz  a  tanulók  jogainak  érvényesítésével,  kötelezettségeinek  teljesítésével  
összefüggésben  a  nevelési-oktatási  intézmény  által  hozott  döntések,  intézkedések  ellen  benyújtott 
kérelmek elbírálásában.
(3) Az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol:
a, a jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor;
b, a házirend elfogadásakor;
c, a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele feltételeinek 
meghatározásakor.
(4)  Az  iskolaszék  véleményt  nyilváníthat  a  nevelési-oktatási  intézmény  működésével  kapcsolatos 
valamennyi  kérdésben.  Ki  kell  kérni  az  iskolaszék  véleményét  a  pedagógiai  program elfogadása,  
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továbbá a törvényben meghatározott önkormányzati feladatok megvalósítására vonatkozó közoktatási 
megállapodás megkötése előtt. 
(5)  Az  iskolaszék  javaslattevő  jogkörrel  rendelkezik  a  nevelési  –oktatási  intézmény  működésével  
kapcsolatos  valamennyi  kérdésben  különös  tekintettel  a  nevelési-oktatási  intézmény  irányítását,  a 
vezető személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt,  hogy a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
fenntartásában működő közoktatási  intézmények  közül  az  óvoda –illetve iskolaszékbe az  alábbiak 
szerint delegál egy-egy képviselőt:

Deák Diák Általános Iskola                                                                        ……………………………....
Németh László Általános Iskola                                                                 …............................................
Práter Általános Iskola                                                                                ………………………………
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola       ………………………………
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola                                      ……………………………….
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda                                           ……………………………….

Felelős: alpolgármester
Határidő: 2010. december 1.

Budapest, 2010. november 16.

   Sántha Péterné
                alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

      Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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