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Budapest Józsefuáľosi Onkoľmá nyzat
Képvigg lő. teg t-ĺi! ę-!eg *pĺ1'?"y ą

Tisztelt Képviselő.testület!

A Budapest Iőzsefvárosi onkoľmźnyzat fontos feladatĺínak tekinti, hogy a változásokat és a
lehetőségeit folyamatosan ťrgyelemmel kísérve gondoskodjon a fenntartásábaĺ lévő
intézményhá|őzat megfelelő színvonalú mfüödtetésérő|. Ez szfüségszeruen az intézmények
átalakitását,áttszervezését jelenthetivalamennyiágazatbarl.
A Képviselő-testiilet akozol<tatálsi intézményekkel kapcsolatosan az elmúlt időszakban több
teľületenmegfogalmaŻaátszeruezésiszándékźú.

Az onkormáĺyzat közoktatási feladat-elIátási, intézményháIőzat mfüĺjdtetési és fejlesztési
tervében (intézkedési terv) megfogalmazottak szerint az irrtézmények tńszervezése,
összevonása, _ha ezze| a költségcsökkentés elérése is a cél _nem eľedményezheti a nevelő-
oktató munka színvonalának romlását. A gyeľmelďtanulói |étszán' vźlrhatő csökkenése miatt
azonban az önkoľményzat rźi<ényszerülhet olyan đĺintésęk meghozata|ára, ane|yek segítik a
gazđaságosság biztosítását és a hatékonyabb feladatellátást.
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Előterjesztő: Sántha Péteľné alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja:2012. május 17. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a kiizoktatási ĺntézmények átszerlłezésével kapcsolatos dtintések
meshozata|ára

A napirendet ryí|tlzart ülésen kell tárgyalru, a rendelet[haÍároza! elfogadásiíhoz
egyszeľiĺ/4q!4{g!!9!! szav azattobbség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Hatáĺ ozati j av aslat a bizottság' szźrnáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtságĺHumánszolgáltatasi Bizottság javasolja a Képviselő.
testtiletnekaze|őter jesztésmegtárgya|tsát.

A Képviselő-testiilet által elfogadott hatáľo zatok:



1. 85/2008. (II.27,) sz.hatt!Íozat a Defü oiak Áltatanos Iskolában és a Vajda Péter Ének-
zenęi AItaIáno s és S p orti sko lában közép i sk olai o sńźiyok indításáról.

3L4l20I1 (VII.21.) sz., hatźltozat a Józsefraľosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszeľtani Központ és Altalanos Iskola és a Józsefuarosi Nevęlési Tanácsađő (2012.
januaľ 1. napjátót Józsefuárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai
Szolgáltató Intézmény ĺjsszevonásaról.

85l2O12. (III.01.) sz. határozat a Práteľ Általa''os Iskola jogutóddal tĺjľténő
megsztintetéséről. Jogutód iĺtézmény a Németh LászIő Altalanos Iskola.

1. A Képviselő-testtilet a 85/2008. (II.27,) szttműhatźrozat 13. és 31. pontjában dtintĺitt
arľól, hogy meg kell vizsgálni évfolyamonként 1 középiskolai spoľt osztźtLy indításanak
lehetőségét és feltételeit a20IIl20I2. tanévtől felmenő rendszeľben a Vajda Péteľ Enek-zenęi
Altalanos és Spoľtiskolában, illetve meg kell vizsgálni évfolyamonként 1 kozépisko|ai osńá|y
indításanak lehetősését és feltételeit a20l0l2011. tanévtől felmenő rendszerben a Deák - Diak
Általanos Iskolában.-
A 46llf009. (XI.25.) szám,űhatátozat 16. pontja a8512008. (II.27.) szźtműhattrozat 13. és 31.

pontjában foglaltak végrehajtását felfliggesztette 2012. augusztus 3|-íg azzal, hogy 2010.
évben az oktatźsí-nevelési ágazatban az önkoľmányzattlj oĺtként vállalt feladatot nem vállal.

Tekintettel aÍra) hogy a kozépiskolai nevelés-oktatás önként vá||a|t fe|adata az
önkormanyzatnak és az osztályok inditásához szfüséges személyi és tĺíľgyi feltételek
biztosítása többlet teľhet jelentene' illetve az iskolfü 2013. január l-tóI vźľhatóan állami
fenntaľtás alá keľülnek, javaslom a fenti határozat visszavonását.

2. A Képviselő-testület a 3I4l20|I, (VII. 2l.) számű hatáĺozat 2.l pontjában
kinyilvánította azofL szźndékát, hogy az źůta|a fenntartott Józsefuarosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általanos Iskolát (1084 Budapest, Tolnai Lajos u.

11-15.) és a Józsefuáľosi Nevelési Tanácsadőt (2012. januaľ 1. napjától Józsefuarosi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltatő Intézmény (1081 Budapest, II. Jĺĺnos Pál
pápa 4.) 2012. augusztus 1. napjával - a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáva| -

źúszervezi azza\, hogy a két intézméný összevonja és az összevont intézméný a 1084

Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. szźtn a|attí épületben helyezi el.
A hatátozat 3.l pontjában felkérte a polgáľmestert a jogszabályi előírásoknak megfelelő
egyeztetések lefolýatásáľa, valamint az źiszervezéssel kapcsolatban meghozandó szfüséges
döntések előkészítésére és a Képviselő-testiilet elé terj esztésére.

A Képviselő-testülęti dĺjntés végrehajtása során _a törvényi előírásnak megfelelően_
kĺjzoktatási szakértót kérttink fel az átszervezéssel kapcsolatos intézkedés-tervezęt
véleményezésére. Dr. Torda Ágnes kĺjzoktatási szakértő szerint a két közoktatási intézmény
egy épületbe történő elhelyezését követően a jelenlegivel azonos színvonalú feladatellátás a
továbbiakban is biaosítható lenne, amennyiben az iĄ székhelyen a korábbi feltételek (a
jelenlegive| megegyező alapterület, helyiségek szźma és elrendezése) építészetileg
kialakíthatóak, továbbá amennyiben a szakszolgálati helyiségek akadálymentesítéséľe is sor
keľĹil.
A szakértő áIta| Ieirtak megvalósításźlhoz épiilet tlta\akítási, tervezési munkálatokat kellene
e|végezni, melynek becsült költsége kb. 25.000 e Ft.

Javaslom, hogy az intézmények 2013. januáľ I-tő| váĺható fęnntaľtó vá|tása és a magas

átatakítási ktiltség míatt a Józsefuarosi Egységes Gyógypedagőgiaí Módszeľtani Központ és

Általános Iskola, valamint a Jőzsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgtĺ|at és Szakmai

2.



Szolgáltató trrtézmény źúszervezésére vonatkozó képviselő-testiileti döntés kerüljön
visszavonásra.

3. Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilęte a 85l20I2. (III.01.) szttmil
hattrozatźhan kinyilváIĺtotta azon szándékát, hogy az áIta|a fenntaľtott Práter Altalános
Iskolát (1083 Buđapest, Práter utca 15') 2012.július 31, ĺapjźxal _ a vonatkoző jogszabźůyi
előírások betartásával - jogutóddal megsztinteti azza|, hogy feladatait 2012. augusztus l.
napjától aNémeth LászIő Altaliános Iskola |źújae|.

Az áIlamháńartásrő|' szőIő 2011. évi CXCV. töľvény 11.$-a alapjýjavasolt akét iĺltézrĺény
beolvadással tĺirténő egyesítése. Az íntézkedéssel tehát a Púltęr Altalános Iskola jogutóddal
megszűnik, jogutódja a Németh LźszIő Általa''os Iskola.

Az iskola megsziintetéséľe vonatkozó javaslat megfogalmazására azért vo|t sziikség, meľt a
közoktatásí íntézmények épületének kihasználtsága alacsony. A Képviselő-testĹilet 20If.
máľcius 1. ülésén ttngyalt,,Javaslat a jőzsefvárosi közokÍatási intézményekkel kapcsolatos
fenntartói đöntések meghozataIáÍa,, c. előterjesztés tarta|mazza az átalaL<ltásra vonatkozó
adatokat, köľĺilményeket. A fęnntaľtó törekvése az, hogy iĺtézméĺyeinek kihasznáItsági
mutatója olyan méľtékű legyen, mellyelbiztosítani tudja a gazdaságos mfüĺldtetést.

A hatályos ľendęlkezések szerint közoktatási íĺltézményt akkoľ lehet átszervezni, ha a

fenntartó az adott tevékenységľől, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon
gondoskodik oly módon' hogy annak igénybevétele a gyeľmeknek, tanulónak, szülőnek nem
j elent ar źnýa|arl terhet.

A k<jzoktatásról szóló |993. évi Lxxx. tĺirvény 88.$ és 102.$-a tarta|mazza az
intézményátszervęzés szabáIyaít, az ĺjnkormźnyzat egyeztetési kĺjtelęzettségeit.

A fentiek a|apjáĺ megkéľtfü az oktatási Hivatal által kijelölt fiiggetlen szakérto véleményét
(1. számú melléklet).
A szakéľtői vélemény szerint az onkormányzat a tervezett intézkedésével az adott

tevékenységről, szolgáltatásľól megfelelő színvonalon gondoskodik ilgy, hogy az
igénybevétel nem jelent a tanulónak, szülőnek aľánýalanul nagy terhet. A két intézsnény
lehetőséget kap aĺ:a, hogy az egyĹittmfüödés során a jól bevált módszeľeiket egymástól
átregyék, eredményesebbé tegyék a kĺjz<js munkát, lehetővé téve a fejlesĺést és a
felzárkónatást. A szabadidős tevékenység bővülése a tanulók éľdekeit szolgá|ja. A
ruciona|izálás kĺjvetkeztében javu|hat az eszközök felújítási lehetősége, bővítése.

A Fővárosi onkormanyzat _łej|esztési tervre építeÍt_ szakvéleményét a 2. számu melléklet
tarta|mazza. Eszerint: Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľos onkormźnyzat tęrvezett
intézkedése _mely szeľint a Práter Altalanos Iskolát megsztinteti oly módon, hogy
jogutóđjanak megjelöli a Németh LászIő Általános Iskolát_ továbbra is biztosítja az éríntett
kĺjzoktatási szo|gáItatásokat és igénybevételéľe sem tanulónak, sem szülőnek nem jelent
artnytalan tęľhet.

A Práter Általános Iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás folyik, ezért megkértĹik a

Józsefuarosi Roma onkormanyzat egyetértését (3. szttmű melléklet) és az országos Roma
onkormányzat vé|eményét. A Józsefuaľosi Roma onkormanyzat a tervezett intézkedéssel
egyetért, az orszźryos Roma onkormányzat véleménye az előterjesĺés készítéséig nem
érkezett meg. A vélemény megkérését kĺivetően felvettfü a kapcsolatot az országos Roma
onkoľmĺĺnyzatta|, kérésükľę a korábban megküldött anyagokon túl' a közoktatási
esélyegyenlőségi programot is továbbítottuk részĹikľe.



Az iĺtézmény alkalmazotti ktizösségének, iskolaszékének, az iskolai szülői szervezetĺek, az
iskola difüönkoľmányzatnak, a helyi pedagógus szakszeľvezetnek, a VIII. keľületi pedagógus
szakszervezetnek a véleményét megkéľtiik, de az előterjesztés készítésig nem érkeztek meg,
azok beérkezése május 10-ig váľható.

Az átszervezésnek költségvonzata is van. A várhatő költségeknél figyelembe kell venni a
költĺjztetés költségét, valamint azoknak a Pľáteľ Iskolábarr dolgozó kozalkalnazottaknak a
felmentésére és végkielégítéséľe foľdítandó személyi kiadásokat és jaľulékokat, akik nem
fogadjfü el a felajánlott munkaköľt' illetve további foglalkoztatásukĺa nincs lehetőség.

A költĺjztetés vaľható költsége kb. 6.000 e Ft, melynek fedęzętét bi^osítani kell a Németh
LászIő Általanos Iskola költségvetésében. Fedezetéül javasoljuk megjelölni 3.000,0 e Ft
összegben aPrźúer Altalános Iskola đologi e|őirányzatát, így javasoljuk a dologi e|őhányzat
cstjkkentését (kozilzemi díjak, telefon költség), valamint 3.000,0 e Ft összegben a mfüödési
általáno s tartalék előir tnv zatźi.

^ 
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igényelnek.
Az átszewęzésben érintett Práter Iskola pedagógus |étszźlma 29 fő, valamennyi főállású
kinevezett pedagógus. A nevelő-oktató munkát kĺizvetlenül segítők szźtIna2 fo, me|yből 1 fo
gyeľmek- és ifiúságvédelmi felelősi feladatot, egy fő szabadidő.szervęzói feladatot lát el.
Az Iskolában13,5 főkoza|ka|mazottdolgozik gazdaságí, technikai munkakörben.

A 20|2. áprilisi beiratkozási adatok alapjan várhatóarl a jelenlegi 27 osztá|y (Práter: 11,

Németh: 16 osńáIy) helyett a Németh Lźsz|ő Altalános Iskola 25 osná|yt fud indítani a
20|212013, tanévben, kerületi szinten vélhetőęn cs<jkken az áIta|źnos iskolai osztályok száma,
de jelenleg még nem ismeľt a napkĺizis, tanulószobás csoportokszáma.

A Humanszolgáltatási Ügyosaály Intézményfelügyeleti Iroda felü|vizsgá|ta valamennyi
intézmény koza|ka|mazotti álláshelyét, |étszźlmźt. A Prá'teľ Iskola megsztintetését k<jvetően

affa töreksziink, hogy a koza|ka|mazottak fogla|koztatása a kerĹilet intézményeiben
biztosÍtható legyen a foglalkoztatásra, képesítésre vonatkozó kcitelező ágazati jogszabáIyi
előírások fi gyelembe vételével.

Biztosítani kel| azt is, hogy aPúťrer Általrános Iskolába jaľó tanulók a megkezdett tanterv és
programok szerint fejezzék be tanulmiínyaikat. Fontos feladata a jogutód intézmény
vezetőjének a peđagógiai programok összehangolása, a Németh Iskola pedagógiai és

minőségirányításipľogramjanakfelülvizsgá|ata.

A Práter Általĺínos Iskola megsziínése nem érinti a gyeľmekek tanutói jogvíszonytú. Abbarlaz
esetben, ha a sztilő nem akarja a jogutóđ intézménybe járatni a gyeľmekét, az
önkormányzatnak meg kell jelölni azt a nęvelési-oktatásí intézménvt, amelybe a szülő _a

nevelési-oktatásí intézmény megszűnése előtt, tehát július 31. előtt- kérheti gyeľmeke
átvételét. Az átszęrvezésrő| szóló döntést követőęn _amennyiben a sni|ó a gyermek más
iskolába tĺjrténő tÍvéte|ét kéri- tájékońatjllk a szülőket a többi iskolában lévő féľőhelyekĺől.
Az iskolaváltások módosíthatjźk az indítható osztályok szźlmát az íĺtézményekben, mely a
pedagógus álláshelyekľe is hatással lehet.

Az źiszewezés során az iskolák kĺizötti halmozottan hátrányos he|yzeťu tanulók artnya
lényegében nemvá'|tozik. Az iskolák kĺjzötti HHH aŔlnyokat a következĺí tanév elején (2012.
szeptembeľében) célszerű megvizsgálni az iskolai artnyok megtartása éľdekében.



Figyelemmel kell lenni alľa is, hogy a Púúer Altalános Iskola is részt vett a Komplex
közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefiliĺľosban az eséIyegyenlőség
többiranyu, egyidejű javítźsaéľdekében c. TAMoP-3.3.2-08lI-2008-0002 páIyazatbarl.

A támogatási szeľződésbeÍl az onkoľmányzat, mint kedvezményezett vźilalta, hogy a
Projek.tet a megjelĺilt helyszíneken megvalósítja, és aÁ. a fenriartási időszak alatt ugyanezen a
helyeken fenntaľtja. A fenntartási időszak 20I6.július 31.ig szól.

Az oná||őan mfüödő ĺinkoľmanyzati intézménynek költségvetését, felhaszná|źsźlrőI 20|2.
július 31. nappal befejezve le kell zźrní, és pénzügyi beszámolót kell készíteni. Javasolt a
költségvetési szeÍv valamennyi ingó vagyontiírgyának ingyenes átadása a jogutód
cinkoľmányzati intézménynek IeItźmaI alźúttmasńottan. A Práter Altalános Iskolĺának
mfüödtetéshez, fenntartáshoz kötött szerzódéseit fel kell bontani.

A tewezet| áta|akítást követően az onkoľmáĺyzat kotelező feladatainak e|Iźtása továbbra is
biztosított. Az átszeruezés eredményeként fenntartói szinten csökkenthető a kĺjzoktatási
fal q ĺ1 qł c11 Átá ct hi ztn c ít A i nt őz m énl ĺ míilł ii r7t ĺtÁc lrÄ l tcÁ oe

A Képviselő-testiilet hatáskörét a kĺlzoktatásľól szóló |993. évi LXXX. törvény 102.$ (2)
bekezdése írja elő.

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet a hatźnozati j avaslat elfogadásáľa.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

l. aPrźńet Altalanos Iskolát (1083 Budapest, Prátęr utca 15') jogutóddal megsziinteti
2012. július 31. napjáva|. 2012. augusztus I. napjátőI a jogutód intézmény a
Németh Lász|ő Altalános Iskola (1084 Budapest, Németh utcaI4,),

2. felkéri a polgármestert, hogy a Práteľ Általános Iskola (1083 Budapest, Práter utca
1 5. ) épületének j övőbeni hasznos ításfu a te gyen j avaslatot,

3. felkéri a Práteľ Általanos Iskola vezetojét, hogy a szewezeti áta|akitásból adódó
intézményi ingó és vagyontárgyak selejtezési, leltározási fe|adatait végezze el, és
intézkedjen az ingyenes átadásrő| a jogutód iĺtézmény részéte, amelyek a
vagyonába kerülnek'

4. aPráter Általanos Iskola ingatlan épülete az onkormtnyzat részére átadásra keriil,
melynek kezelőjeként az onkotmányzat a Kisfalu Kft-ét jelöli ki,

5. felkéri a PÉúer Általrínos Iskola igazgatőját, hogy a mfüĺjdtetéssel, fenntaľtással
kap c so lato san me gköt ott szer ző dé seit mondj a fe l,

6. felkéľi aPrátet Általanos Iskola ígazgatőjat, valamint a jogutód szervezęt gazdasági
vezetojét,hogy az önállóan miĺködő Práter Altalános Iskola 2012. évi költségvetési
méľlegbeszámo|őját a jogszabályban meghatźlrozott hatĺáridőig készítse el, és
nyújtsa be a fenntaľtónak,

7. felkéľi a polgĺĺrmesteľt, hogy az átszervezéssel kapcsolatos intézményi kclltségvetés
módosítását a 6. pontban foglaltak teljesítését követően készítse elő,



8.

9.

2OI2. július 3|, napjával visszavonja Sinapis-Vermes l{7ára, a Práter Általános
I skola ( 1 0 8 3 Budapest, Práter utca 1 5 . ) igazgatoj ának v ezetői megbízástĺt,

felkéri p Polgáľmestert, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket a
Pľáter Altalános Iskola igazgatőja tekintetében,

előírja a megszĹintetésre kerĹilő intézmény vezetojének, hogy munkáltatói
jogk<iľében e|jarvategye meg a jogs zabźiy okban e|őirt munkáltatói intézkedéseket,

felkéri a po|gźrmesteľt, hogy a 2012. évi július havi ülésére tegyen javaslatot a

NémethLászlőAltalánosIskolaeĺgeďé|yezett|étszálmźnakváItozására,

esetleges felmentések, végkielégítések feđezete a Práter Általrános Iskola
kĺiltségvetésének rendszeres személyi juttatás e|őktnyzata,

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a megsziintetésre keriilo iĺtézmény megsztintető
okiratát a Képviselő-testiilet z\Iz.júniusi ülésére készítse elő,

|,4. a,l a Púúęr Általános Iskolából jogutód intézményi épületbe tĺiľténő átkĺiltözésľe
6.000,0 e Ft-ot biztosít, melynek fedezetéül 3.000,0 e Ft összęgben a Práteľ
Altalános Iskola dologi e|őirtnyzatát -kozilzemi díjak, beszerzések, telefon költség.
maľadványźfi -, va|amint 3.000,0 e Ft ĺjsszegben a mfüödési általános taľtalékot
jelöli meg,

b.l ezért az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési általános taľtalék
e|őirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadás 11108-02 cím
múködésre átadott pénzeszkoz áIIanhźlńartáson beltilre, ezen belül a saját
ktiltségvetési szervek feliigyeleti mfüođési tźtmogatźsa e|őírányzatát ugyaĺ ezen
összeggel megemeli.

c.l aPtźúer Általános Iskola 7|500-04 cím bevéte|itźlmogatások saját költségvetési
szervek miĺkĺidési feliigyeleti támogatása elóirányzatát és kiadás dologi
e|oirányzatát 3.000,0 e Ft-talmegemeli költöztetési költségek támogatásacímén.

d,./ a Prátęr Általános Iskola 7|500-04 cím dologi e|őírźnyzatan belül a kozlđzemi
díjak bruttó előirźnyzatát 2.800,0 e Ft-tal, telefonk<jltség bruttó e|őirźnyzatát 200,0
e Ft-tal csökkenti és aszá|Iítás e|őirányzatátbruttő 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

15. visszavonja a 85/2008. (II'27) sz. határozat |3. és 3 1 . pontját, a 46112009. (XI.25.)
szźlmuhatźrozatának 16. pontját, továbbáa3I4l20|1. (VII.21.) szźmuhatfuozat}-
3. pofijtn.

10.

11.

12.

13.

FeIelős:

Határidő:
polgáľmester

1. pont esetén: 201,2.július 31.

2. pontesetén: 2012. szeptember 1.

3. pont esetén: \Ilz.július 15.

4. pont esetén: 2012. augusztus 1.

5' pont esetén: 2012. május 17.

6. pont esetén: z}Iz.július 3l-től60 nap

7 . pont20I2. szeptember 30-ig

8-9.. pont esetén: 20l2.jú1ius 31.

10. pont esetén: zIlz.június 20.

II-|2. pont esetén }}IZjiiius3I.
13. pont esetén: I)Iz.junius 30.



14. pont esetén: zUlz.jrilius 31-ig.

15. pont esetén 20|2. május 17.

Határozat végrehajtásáéľt felelős szewezetí
Gazđá|kodási Ügyoszt á|y, P éllzligyi Ügyos ztźiy,
Altalanos Iskola, Kisfalu Kft.

Budapest, 20|2. május 2.

Tciľvényességi ellenőľzés :

Rimán Eđina
jegyző

nevében és megbízásából:

egység: .Humánszolgáltatási Ugyosztály,
Práteľ Altalános Iskola. Németh Lász|ő

^ 
í\ nÍ |ĺ ) ^/^' Jĺ(\ tśliot'ą' --1-q$ Lt

Sántha Péterné \
alpo1gáľmester

2ĺ112 MÁl t] Ü

,1" tr/2*
Dľ. Mészáľ Eľika

aljegyző
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Szakéľtőĺ véIeménv

a

Práter Általános Iskota 2012. jritius 31-éĺ'el jogutóddat tiiľténő

(Némeŕh Lásztó iiltalános lskota) megszüntetésĺłrőt,

}ĺegbÍzó: Brrdapest Főváros VIII. keľtilet

Józsefvarosionkormĺi.nyza1

Dľ. Kocsís Máté polgármesteľ

ĺ082 Budapesĺ, Baľoss u. 65-67.

ł{eg bízotÍ: Hamikus Feľencnó

kiizoktatasi szakértő

t 126 Budapest, Böszöľmén-vi u. 44-46' IIVi.

Szakéľtői sz-ilm,.6f 021 a61
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Bevezetés

Józsefváľos Onkoľmáuyzatának Képł-iselő-Íestĺilete a 85/2012.(ĺII.s1') számú

határozatban ny-ilvánítotÍa .ki azon szánděkát, hog,v az általa fenntaľtott Práter

ÁkaHnos Iskolát (1083 BuđapesÍ, Práter u. l5.) 20,12. jílius 31. napjával _ a
vonatkozĺĎ jogszabá|yok, tlőírások betartásával - jogutóddal mcgszüntcti azzal, hory

feladatait 2012, augusztus 1. napjátóI a Németh tászló ÁftaHnos tskola látja eI, (1084

Buđapest, Német u' 14.). A szakértői véleméľy ten'ezett i'ntézkedésre vonatkozili

A kÖzoktata$ól szóló t993. évi LXX]X. tonény (k<izoktatási tön'ény) 88'$ (6) bekezdése

szerint ,'a helyi łĺnkoľmányzat közoktatĺłsi ĺntézményéf i|letve egies szolgá|taÍás

cllátását -ľészben ľ-agy egészben - akkor sziintetheti meg, kłizoktatĺsi intézményéÍ

akkor szerv.ezlrbti át, ha az ađott tevókenysógről' szo|gáltatásľól továbbra is megfelel.ó

színvonalon gondoskoĺIik oly módon; hogr. annak igénybevéte|c a ryeľmeknek,

tanulón*k, szülőnek nem jelenŕ arányta|an terhet.

Emek eldöntésé]rez be ke]l. szeĺezni a Koľmán.v általános hataskĺirű teĺiileti áIlamigazgatasi

szeľve, fóláľos esetén a |ol.ĺíĺosi cinkormányzat . fejlesztési tervre épített - szakvéleményét.

A helyi önkoľmán}zat közoktatási szakéľtó véleményét köteles beszerezni a ten'ezett

intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakéľtőnek abban a kéľdésben

kelt átlást foglalnia, hory a javasolt mcgoldás biztosítja-e az adott tevékenység'

szolgá|tatás e bekezdésben meghatáľozottak szeriut tłĺľténő további e|látását.

A szakéítő véleméilyet a Kormány általános hatáskciní teľtileti államigazgatási szerve,

ťováľos esetén a lövarosi <inkoľmányzat rész-ére, - a szakvélęmény rnegkeresésével

eg-videjÍileg * meg keil ktiideni. A független k<izoktatĺísi szakéľtő személyére _ a helyi

önkoľmányzat megkeľesćsére _ a közoktatási feladatköľében eljáľó ok1atasi hir,'atal tesz

javaslatot."

A vélemény kialakításához azaliáłbbi dokumentumokat tckintcttem át:

Budapest V III. kerĹiiet J ózsefi;áľos onk oľmányzata

r Közoktatási feladat-el iátási. iĺtézménvhalózat miíködési és feilesztési terv.ét

(intézlĺcdési tenćt).

r Kozoktatási minösćgiľálryítási piogĺamjáĺ,

r Közoktatásí esél.vegyenloségi pĺogľamját.



. Az intézkędés éĺdekében tĺirtént határozatok, éľtekezletek jegyzőkönJ"vleit, a

.iegyzííkön-vv*ikir,onatoÍ'vďamintatĄékozŁdtókat.

A kôzoktatásĺ fc|adat-eltátási, intézményhálózat működési ós fej|esztési toľve

Áz ônĺĺonnóąłzat fejlesitěsÍ teryében megkiiliinböztetett,Jigyeĺmet fołďĺt iĺttéĺményeinek

r acio n óĺb mĺíkö d és ěr e :

r biztosítja a rnťrszaki, tęchnikai színvonalat és az ahhoz sziikséges anyagi fonásokat,

r garanciát ad az oktatĺístechnikai, múszaki eszközok' felszere|ések ellĺĺtotiságáhoa

r a hatékony mtĺ'ködés éĺdekében. folyamatosan ellenőrzi a kihasználtságoĹ és enuek

érdekében hoz dĺintéseket,

ĺ a tanulók oktaĺlísi.nevelési foi-vamatáŁ rencĺszeľesen f,l-e-velemmel kíséľi,

l azintézményeinek, mintíségiľany'ítási' esél-vegyenloségi, teliesítnényértéke]ésí

ľendszeľét beo-*ztott idö szerirrt ellenőrzi'

o a keriileten belülí munkaeľő gazdáikodás összehangolása a kiemelt ttjrelĺriésęk egyike,

. segíti a pá|ytq'ati lehetőségek kihasznrĺlását és biaosítja az cinrészJ.

A keriilet lakossligának ijsszetételébóI łlůílĺółn folyamĺÍoscn viagđIjáh a lzótrónyos és

InImozottan lútľdnyos helyzeÍíĺ gyełnlekek arônyáÍ'

Az intézményekben elémzik a statisztikákat, valamint az érdekĺjkberr tett intézkedéseket'

azok eĺe.dményeit. i{ problémák feltárása fo}yamatos, a ĺnego|dásokra tett inÚézkedćsek

rendŚzeresek' Egyéľtelmíi társogatást kapnak azok ,az intézmények' aho] a tanuiási

esélyeg-venlőség megtervezésére, megvalósítására törckszenek és a képesség-kibontakoz{ató

t-eikészítést lnegtervezik, erecĺményesen elvégzÍk'

A fentiek is azt bizonyítják; hory a .Ióz^sefvárosi Önkoľmányzat Polgáľmesteľe és

Képviselő-testĺilete elktitelezett a gy-.ermeket tanulók el|átásának fcjlesztésóre a tanítás

- nev'e|és hatékony mcgvalósítása éľdekében.

A folyamatos statisaikai elemzések jóI mutatjak a^z' egyes isko]rĺk kihasz-nďtságát a

férőhelyek és a tanulólétszlímok alakulását.

IskoIák kihasználÍsága:

- Németh l.ászló Áltďános Iskola

a) 58-60% (figyelembe véve a Góľ Nagy Mária Színitanodában

ĺanulók létszárnát)
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b) 47,6% (Góľ Nagy ]vĺáľia Szíĺritanodában tanulók létszĺna né]kĺil)

- Práteľ łttaĺĺnos Iskoia 41.49lo

Tanteľmek kih asználtsága:

- Né.meth László Áitalános Iskola 309á

- Pľáter Általanos Iskola 28?ô

Az intezkedés a Práter,Általános Iskolát és a NómeÍh Lásztó Áttalános Iskolát éľinti, a

starisztikai adatok jelzik a problémát. TekintetÍel arľa, hogv a fanulók számárł

biztosítottak a szenró|yi - tárgyi feltételek' az eg-ĺ'eztetés után megvalósíÍható az

önkormrĺnyzat álfat elkészített javasolt megotdás, miszerinÍ a PľáÍeľ ÁItalános lskola

tanulói, neve|ĺ5testiilete fL|f. augusztus l.től a Németh Lĺĺsztrí Álta|ános Iskolában
L---fr-^--,- t-!L

lUl-Y 1ä{ä lEYšKęilJ sššgl.

Kiizĺlktatási }Iinőségirányĺtási Program

A młnőségirdnyítúsi pľogľam segítséget jelent a fenntĺłtóltah. n rendszer kialakíttźsĺihoz és

az a|kalmazás áital kiszamítható t-eltételeket biztosít, egytittrntíkodő környeze'tet hoz létre a

közoktďasi intézményeknek. hogy feiadataikat teljesíthessék. Az önkormáłyzat źlta|

múködtetett közoktatási intézményeire megielöli a fenntaľtó elváľásait, valamint a

közoktatást éľintő mas ágazatok. szocjálpolitiką gyermek és ifiúságr'edelem, muĺkaeĺő-

gazdálkodas. közmíĺvelĺĺdés. egészségiigy, kapcsolatait, továbbá az iĺtnyit(: źůtal teľvez-ett

szakmai, törvényességi, pénz]igyi ellenőľzé'sek renđjét.

Áz elvégzet! ellenćírzések utón megĹijÍÍét,ik a kijvetheztetések levondsa, amenpyÍben

sziiksěges bizonyos intězkeĺIések megtétek, minđenkot a hatéko1ty*slźg éľĺIekében.

Fő tłjľckvése az iinkormán-"-zatnako hory a keríiletben élők' m'iné| kisębb teherľęl

tęfiesífsék gyeľmekeik taníttatá.sát és állampolgáľi kötelességüket az iskolába jáľás

kłitelezeĺségét.

Az elmrilt idtiszakban a cscjkkęnő gyemeklétszáľn az intézmények átďakítasáĺa késztette az

önkormányzatot. A prolilvtiltoztailis, ĺ kíllilatok széIesítěse, a raeÍonalůaltđsok míndenkoĺ

a g)'ermekek-Íąnuló,k édekeit llivĺttoÍÍłlk előtérbe helyezn,L A kornpeteirciamérés eĺenvo

munkát igényel, feladatokat jelöI meg a le.maradó intéanényeknek. Á rendszeres

yíĺszojelzés a4 önkorlnán1łzat szłÍmdrn is jelzi ĺ problémót, báľ a haĺmozottan hátłónyos

ĺeeIyxg1fi t{Iłu,,lók esetěben kbebb eľedłtĺ!ł}, elćľése Ís lényegesebb nagyobb befektetést

igényel, miąt a Íijbbi ttĺlulIóntil sxĺikséges, Az inÍézmćn1'i minoségirányításĺ pĺogĺamok
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értékelésą a partneľ,i. sziĺIői, tanulói' pedagógusi elégedettségi mérésęk valamint az

intéz..ményvezetók teljesitmén},'énékelése teszi teljessé amin<iségirrínyításl.

KözokÚatási Esélyeryonlőségi Progľam

Az esélyegyenlőség orságunk minden polgám sztlmtĺĺa forrtos, kiemelten vonatkozik ez a

gyermekeke' tanulókľa.

A halnozottąn kdtľlÍĺyos helyzetií gyermekek, Íanulók ľészćľe az egyen|ő bĺindsmód,

eséIyegyenlősěg, pozitív megkiitönbłjztetés kiterjeđése nevelésre, ohtatdsta alapvető

kłivetelmélrykěnt fo gatmazódłk meg a p ro grułnb an.

A keľiiletbęn fő törekvés a közokĺatasi intezrnén;.'ekben az eséIyegvenlőség elősegÍťése, az

eg'-enlő hozzáférés a minőségi oktatáshoz' a diszkľimináció, a szegregáció kiszŕĺrése,

megszűntetósc, feiaclatként jelenik meg' Íiangsúlyĺ helyeznek a tarsadajrni integľáció

támogatásaľa.

Az iinkornónyzat hatékanyun végzi el mindazokat az íntézkełIéselĺet, melyek sziikségesek

annak éľdekébełl, ltop a głełmekek, tanuüik életkołutĺłltlk megfeĺelóĺ ellótasb{'n

ĺészes iilje nek az o ktatĺźs i-nevelési falyamatban.

Az esélyegyeniőségi pľogramban' intéznrérryekre lebontottan jetzik a problémĺíkat és

baiározzák meg a megoldások mikéntjét.

Jelenleg 2638 tanulłi jir áItalános Ískolúba, euel ellentétbel Ííz évvel ezetőtt 5145

tanukija volt a keriiletnek, NIźtt ęzęk az adatok is azt mutatjĄ hogy folyamatosan át ke1l

tekinteni a közoktéťási intéznrélryeket' egyfelől a tanulók' jobt]. cllátasa érdekében, mtrsfelŐl a

gazdaságos műkĺĺdés szomponiiából' Áz esélyegj,enlőségi program résďetes, minden

teriiĺe,et felôleI, a közoktat&tban biztasítja a folyamatos lejlĺíĺIésĺ a tanulók, az

Íntézmé ĺĺyek saÍmłź ra'

Az intézkedés érdekében késziitt dokumentációk

Ąz intézkeđés ,fol-vamata 2012. februai 28.án kezdődött, rerrdkjvüli nelęlőtesťületi

értekez]'ettel.

Dľ. Kocsis Máté polgáľmester adott tíjékoztatást á fennŕaľtó szándékáľól' a két'iskola

(PľáÍer Általános Iskola * Németh Lász|ół Ä|talźtnos Iskola) kłivetkező Úanévtő| r'a|.ó

'egy-üttmúköde.séľőI''. 
Ą tár,jókoztatiban elnaondta, megvá4^ák az első osztiílyosok

beiľatkozását, a szülőket tájékoztatják. az- érintett szeĺvezetek r'eleményét meghallgatva

hoiz.źk meg a döntést. Á lebołlyoĺíÍłkt (szülők, tanulłík, peďagógusok, teehnikaí
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aĺkalmazottak) érdekséreĺme néIküĺ kívtÍ.łtjlík megvalósítani. Á. megielentek kérdéseket

tettek fe1, melyekľe megnyugtató váiaszt kaptak'

Ugyaneĺzcn a nĐpon a KiizalkalmazoŕÍi Eľćekezletet is megtaľtották.

Az óľtekezletcn jclen volt: Dĺ. Kocsis Máté polgáľmester, Dr. Mészír Edka aijegyző,

Sántha Pétemé ďpolgámlester, Sz'abóné lłónagy Erzsébet a Hurnánszolgźúĺatźsi,Íigyosnaly

vezetője, intézmény v_ezetők, pcdagógusok, alkďmazottak.

MegállapÍtottát a NémeÍh Lźsz|íl A|ta|źmos Iskolát alkalmasnak találják arĺa; hogy'a

vonatkoző jogszablíiyok bętľtásáva| a ianulók, sziilők' pedagógusok,. ďkalnrazottak

éľdekejnek figyelembevételével kír'ánják megvalósítani' az átszę*-ezést. A Práĺer ,Ąltalános

Iskola épiiletét továbbľa is közfeladat ellátłsara hasznosítjďl.

A kłizalka|m azotti éľtekezlet j egyzőkłĺny' l ét a|áíľtł :

A Közalkalmazotti Tanács tészerłjl: Cseszlainé Haľsĺłnyi Tĺ'iĺde

A PDSZ részéról: Tóĺh Lĺĺszló

A PSZ képvíseletében: GulcsiLté SchubeÚ Eľzsébet

A technikai dolgozók részéľől: K'ovács Ernó

Az előterjeszfést 2012. rnáľcius I.jón Sántha Péterné alpo|gármester tette meg.

tsevezet<íjében utďt, a korábbi intézményi összevonásoka, mel.vek a nevelö.oktató munkát

többségében jał.ítottát szinten taťtották, de egryetlen esetben sem ĺontották. A csök]<enő

tanulólétszám miatt csöklĺent az iskolák kihasznáitsága: a Pľáter Álialános lskola 41,47o,

a Németh László' Á|tatános lskola 587o-os kihasználtsággal miiködik

A kijltségtgkgrékos fenntĺrtóí gazĺlóIkodĺis érilekében javasoljo a Pľúter.Áĺutĺinos Iskola

átkijltöztetésět a Němeth Ltźszlij Ákĺlónas Isłł:olx ćpĺileÍébe és c sajĺit tanulóik

megtafidstÍvĺłI és a befogadotÍ tanulőkką[' pedagógusokkal, eg:üttmííköĺtve lútjíźk el majď

feIaďataikat.

Á szakmai színvonal megtaľtására ěs fejlőđéséľe łeheÍőség Yan, az intézményben. A
talrulók, sziilők ľészére nem jelent aľán1'talan teľlret, nrert a szolgálÍatások tor,ábbra is

azonos szinten garantáltak. A két ískola tál'olsága nem jelentős, a tanulók közlekedése nem

jelerrthet problémát.

á' taľlulĺjk egyěb szabadiđős tevékenylsé-te, lejlesztő foglalkozisai biztosítottak. söt az

összevonás koveĺkeztében bővülhetrrek. Javaslat a beolr'adássa! toľĺénő eg-vcstilćs.
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Á Pľáteľ Általĺínos Iskola jogutóĺtĺlal megszĺĺllit jogutódja a Németh Lászlłi Általános

lskola.

A képviseliĺtestiilet 13 fő igen ěs 4 fő tartózkotĺlźssal elfogad|a a szánđéknyitatko7atoĹ

A Józsefváľos című VIIi. keriileti Ónkormányza.t ingyenes lépján keľesztüi Santha Péĺemé

alpo.lgámlesteľ részletes tajékoztatóban ismeÍtette a kerĹĺlet lakóíval a.z .ęlőteľjesztést,

hangsulyo2ta, hogy ,..aagy'on fontos, a leheń. legkisebb érdeksérel'em éde a tanríĺokat

szĺilóket ĺjs eisősorban a gyermekeket.'' Áz önkoľmáĺyzat tószénől a fó t,örekvés az

éľdeksóľelmek elkeľiilése.

oŚsżegezés

Á viłsł.í|* '|nLĺrnan*trnn|ł ion.-í|,źi.''''.I' ^-|áIz.ł+ałjíl. ^t^-łÁ- -.^íI|-hí+l..ŕx 
L..,.'

ÝY Y ws' lllrllsÝe U' uUĹY

Jrízsefváros Onkoľmán1zatának Képvĺse|ő-tcstĺilete fetelős dłintést hoz, nęlyb€n

megŁülönbiiztetett fi5elmet forĺIĺÚ a tanu|ók kłirÍi|ményeinek javításáráo a .tanítás -
Íanulás folyamatának hatékonyabbá ĺételéľe. és nem utolsósorban a gazĺlaságos

működésľe'

Az éľintett in1ézmćny. vonatkozásában hel1,.szini változíst jelent, mert a beĺbgađó inté'zmény

jól megközelíthető, rövid idő ďatt elérhetri a teľĺiletileg odataĺĹozó és újonnaľr oda iľányĺtort

tanulók számfua.

Az alapfoktĺ ellátás biztosítoff és kibővüI azokkal a lehetőségekkel, melyek a l{émeth

Lĺĺszló Általános Iskolában mííkłĺđnet p|.: logopóĺIia. Á NćmeĹh Lászió Áltďanos Iskola

épülete alkalmas a Práteľ Áltďáuos Iskola befogadasáľa. Alapíĺó okiĺata szęrinti férőhel-v

5ó0' jelentreg a két iskolában összesetl 467 tanul'

A két intéanény lehetőséget kap arra, hog; az eglfrttnííködés sorĺÍn a jó,ł bevlilt

mł!ĺtszełei*et egymdstlil línegyék, eľedmlínyesebbé tegłék a kôzijs mankó1 lehetől',é těve' a

Jejlesłtést ěs ĺ felzúrkón,Í{lÍtíst. A szabađidős tevékenysćg bővülése a tanulók érdekeit

szolgáIja. Á rucionalizlíllís ki)velkeztében javulhat cz eszlšôzök felújítltsi lehelíísége,

bővítése.

Á tanulók éľdekei n€m sćľĺĺ|nek ,aztltal., hog.v a Németh Laszló Általános Iskola" mint

jogutód, a r,onatkozójogszabályok, előíľások betartasávai átl,eszi a Práter ÁlaHnos lskolát.

A szenrélyügyi ľészľe _ a jeg-vzőkon'vv alapján - megn-vugtató intézkedést jałzrsolnak'

miszeľint szeméiyenkénti egyeztetés töfténik a pedagćlgusok}ĺal, al'kalmazottakkal' és

minden eseÍbell a torvénybeil szabályozottan, megnyugtató módon oldjak meg.
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Józsefváľos Onkormányzatáĺłak Képvisďő-te$íüIete a 85t20!2,(ÍII. 01.) számú

határozatban tbglaltak szeľínt, az ái|tłla fenntaľtott Práteľ Á]talános .Iskola (1083.

Buđapest, ľľáteľ u.15.) 2012.július 31. napjával, joguióddal megszünteÚi azza|,hogy

feladatait 2012. augusztus 1. napjától a Németh Lászlłí Általános ĺskola (1084

Buđapest', Német u. 1d.) Iátja e|, a vonatkozó jogszabá|yokľa' előírásokľa

megküliinbłĺzteteft fi gve|met foľdít.

Az adoíí tevěkenysěgłől, szolgćltatđsróI megfełelő színvonalon gondoskodik tłgy, hogy. az

igénybevétel nem, jelent tanukjnak, sziilőflek aróry;taĺan tethet.

Áz áttekiltf€tt ĺioiłumentumoĘ anytagok aiapján megáiiapítom, hory a íenti gaľanciák

ez łĺnkoľmányzat,tllt^| bizfosítottak.

A munkatársaknak kĆiszönôm a segítséget, az <inkoBányzatnak és inté.zľnényeinek további

jó eg1'tittmfüödést kívánok.

Budapest, 20 l 2. március 28.

Tisztelettel:

l...' ,ť:--'"...'...
.'ť,ti':.Łi.il itl"{.ij.

.nan]lKus 'ľeľencne

közoktatlísi szakéľtŕĺ

2. számú melléklet
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oktatási Bizottság

.ĺii}:sťiYii,'i: { }iii.i|*!.ijl!ÍjI! J.lj:|:i:ll*.sĺľĺi lĺiĺ:ĺĺ:ĺl6fiK|VONAT .;;.',';-;;; ],''ť+i:;::.:::i:----=-:{
"' orĺ"iĺ"i.it.tt"ag i}iły(liłi! ł.?? !.ť, i';;;11,

hatáĺozataibó| - iT-ň{**;--1;'*j!l---J:
. {h iľ)*'' ^l'łtł *.ilrÔta*

Ełőterĺesztő:
E|őkészítő;

Javaslat szakvéIemény kiadására a VIlĺ^ kerÜletĺ Práter Általános ĺśkola jogutóddal történó
megsztlntetésérő|

Csomós Mik|ós föpo|gármester-helyettes
oktatási, Gyermek- és. ĺĘúságvédeĺmi Főosztáiy

43'12Ü12. ílV. {9.} szAMÚ oKTATÁs| BtzoTTsÁGl HATÁRoZAT

Az Oktatási Bizottság a kozoktatásró| szóló 1993. évi L-WIX' toruény ss. s í5) és (6) bekezdése
éĺtelmében, a Fővárosi tnkornányzat Szervezeti és Múködési szatályzaara.szóló.i5/2o10, (ru.
9-) Föv. Kgy. rendelet 5. számú meltéktete ,Ą Kozgyúlés által ä Szeruezet! és tllikodési
s1abgIy1a|b'an bizoftságokra átruházott hatłáskorok ięovzexe:'' fejezet ,ot<tatási Bizottság" cĺmu
részének 17' pontjában fog|alt felhatalmazás alapján - úgy dĺinÍ, hogy:

1.

szakvé|eményt:
Eudapest Fôváros Vl||. keľii|et Józsefváros onkormányzat tervezett intézkedése - mely
szeľint a Práter-Álta|ános |skolát megszüntetĺ oly módón, hogy jogutĺídjának megjeliili ä
Németh László Általános lskolát - továibra is megře|eló szín,'oňátoniĺztośĺthat,ia az.cłntett
közoktatási szolgáltatásokat és igénybevétele sem a tanu|ónak, sem a sziilőne.k nem je|ent
aránytalan terhet'

hatáÍidö: 2012. a5.31.
feĺe|ós: Pokornifo|ĺán

A haiározathozata| egyszerű szavazattöbbséget igényel.

(5 igen' 0 nem, 0 tartózkodás)

Bĺlďapes{ 2012. április 21.

fuĹr.{
bizottsági titkáľ

A kiadmány hitelesl

(^-.tąą4d |. h'' I
iJ*\

üĄ Áł

3. számú melléklęt
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" .JEGYZÜKONYV
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,5 t+. *.e-.lĺ 
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,L}-pb}ě ľl ,
ĺ{:'.ĺłcł3ĺ i. h..

Készĺilt \aD.ď4:
Vajdahunyad u.14 sz. alatti helyiségében' 'ýŕg!-loYiĹÉtí ,ňcĐA

VII. üléséľőI 20łáP.3 l6..,.-TZ)z-<-
Elnĺĺk köszönti a képviselő testiilet tagjait. Megállapitja, hogy a
hatáttazatképes. Négy képviselő jelen vän. Benga oláh Tibor elnök, Németh
Uttó elnĺikhelyettes, Csikós bva képviselö' Kathy Horváth Lajos képr'iselö

Az elnök ismerteti a napiĺendi pontokat.

ł./ Molnaľ Ferenc Álalá''o' Iskola SZMSZ.módosításanak jóváhagyása
f .lPtáter Altďános Iskola átszeĺvezése
3.l A lôzsefvźłtosi Egységes Gyógypeđagógiaí Módszeľtani Központ és

Altalános Iskola, és a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szolgáiat és
SzakmaiSzolgálÍatóIntézményáúszervezése 

.hiz{c|i:ĺ'6i(||i|'sr l|ťilł!"i't! |'l.hiil!!ťstśfi ĺlĺtHl

|8, t Ż012,.(0 4. 1 l.)sz. határ ozat

4 igen 0 nem 0 taľtózkodás

A napirendi pontokat a testtilet elfogadta.

A napirend l./pontja

t9 l f01f . (04. 1 1.).sz. hatźłr ozat

4 igen 0 nem 0 taľtózkodás

A Józsefuaľosi Roma onkonnanyzat képviselő-tęstiilete úgy határoz' hogy
e gyetéľt azza\, ho gy a Józsęfu aľosi Önkoľmányzat Képvi selő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága jóvahagyja a Molnár Ferenc Altalános Iskola
SZMSZ.ének 1.2 sz' melléklet szeľinti módosítrását'

A napilend 2'l ponťa

f0 l 2t1f . (04. 1 1.).sz. hatźĺr azat

4 igen 0 nem 0 taľtózlĺodás

A Józsefvaĺosi Roma onkoľmĺĺnyzat képviselő.testĺilete úgy hataroz, hogy
egyetérta Pľáteĺ Általános Iskola átszervezésével.

-U

l.ĺuéĺ10ortúóLaJózsefu áľosiRomaonkormafiä36-M***a**l
sz. a'atti helviségében' ! :i;gĺłĺĺi)ĺš;.i?iłiäi;ićšľ*.ĺ

ÁPĺi ?g
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A napirend 3./ oontja

2| ĺ ft12. {04. 1 l.).sz. határ azat

4 igen 0 nem 0 tartózkodás

a,l Aĺôzsetváľosi Roma onkonnanyzat képviseiő-testiilete úgy haŁároz, hogy
egyetért azzal,bogy a !ô,zsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testĺilete áLItal-.
fenntaľtott Józsefuaĺosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeĺtani Központ és
Altalános Iskolát (1084 B;dapęst, ľ.olňáira.;os u. 11-15) és a Józsefvárosi
Egységes Pedagógiai Szakszolgĺĺlat és Szalanai SzolgáItatő Inĺézményt (i081
Buđapest, II' Jrános P źi pápa tér 4.) 20 12. augusztus 1. nap1źtv aĺ, a v onatkoző
jogszabáýikotelezettségekbetartásáivaĹátszerueziazältal,hogyakét
intézméný összevonja és az iĺsszevont intézményt a ĺ084 Buđapest, Tolnai
Lajos u. 1 1 - 1 5. szám alatti épriĺetben heĺyezi el.

b.l egyeÉrt az 1' pont szerinti átszęruezéssellétrehozott intézmény alábbi
elnevezésével: Józsefu áľosi Egységes Gyógypeđagógiai Módszertani Központ
és Általanos Iskola, Egységes Peđágógiai śż'ĺ,*"oigäiĺ és Szakmai Szolgalúató
Intézmény.

Elnĺjk az tiiést bezaľia.

.,d '. ",,,ĺ a1
IKĺĘ38K,ł.ľ,T

elnök

4 '1) : ;..
,,Ju'---'^----t4-, L-. -!t-

Németh ottó
hitelesítő

A döntésnél jogszabálysértést

R.imlźn Edinajegyző
n evé b en és me gbĺzlźs ób ól

/^ / -,'r l:'- 
-.-' 

"
/ ĺ l/,.,',r:-.,,,..

ŕ{,4*^ĺ'dz" ďr. Szabó oľsolya : 
' ': .

,lj"9ű.'', '. . '. 
.

,t'fW
a?

:, 't :t'.'\,

ł::': j;,.-:li..:

\----^',
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JELENLÉTI Ív
A JoesrrvÁnosI BoMA oľronnĺÁNYzAT

ztn.na.. Q..!ĺ..,,,napját".. ĺĺ /ĺ....
megtaľtott képviselô testületi iilésrőt

Meghívotfak:

ĺ.{..'
Csĺkĺĺs Éva képvĺse rc..!ł.1} : },ź, ...!. ::'..... .

:t;" "; " "",7'f "
łi/..ĺ / liij

Kathy Hoľvfh Laj os képvi sela,,,ł'Xek!,*i*k
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