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Képviselő-tes tĺilete számź.ľ a

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

A nemzeti köznevelésről szóló 20|I. évi CXC. ttirvény (a továbbiakban: Nkt.) a|apjanz}|3.
január 1-tő1 a Józsefuárosi onkoľmĺínyzat fenntartásában lévő iskolfü és a Jóżsefuĺíľosi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézméĺy fenntaľtója az á||aml
intézrnényfenntaľtó köąpont |ęsz. Ez időponttól az önkoľmányzat a sajźt fulajdonát képez(5
ingatlanban folyó állami köznevelési feladatelláiźshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont
fogia működtetrri.

Az Otszőęgyíĺlés 20|2. november 26-źn fogadta el a köznevelési feladatot ellátó egyes
<inkormtányzati fenntaľtástt llltézmények átlaÍni fenntaľtĺásába vételéľől szóló 2012. évi
CLĐO(WII. törvényt (továbbiakban: Törvény)

A Törvény 4. $-a szerint a Józsefuráľosi onkor.rnányzat fenntaľtásában lévő iskolĺák és a
Józsefuarosi Egységes Pedagógiai Szakszolgĺálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény a
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Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központba (továbbiakban: K<ĺzpont) töľténő beolvadássąl
áIlami fenntartásba kerül. Az iĺtézmények beolvadással tĺirténő megszűnésének a
törzskönyvi nyi|vźntartźtsba való bejegyzése fuáĺt az oktataséľt felelős miniszter á|ta| 20t2.
december 15-ig rendelkezésére bocsátott adatok a\apjźn a Magyar Áltamtincstĺáľ hivatalból
intézkedik.

Az intézmények 2013. januáľ l-től a Központ állami közľrevelési feladatokat eIIáĺő, önálló
jogi személyiséggel rendelkező tntezmény egységei lesznek.

A beolvadással éľintett intézmény és az irtézrnényegység tekintetében z)I3.januĺáľ |-tó| a
fenntartói jogokat _kivétel a köznevelési intézmény vezetőjének megbízźsa, kinevezése, a
megbízźs visszavonása, jogviszony megszĹintetésének joga, valamint a köznevelési intézmény
létesítése, gazdá|kodási jogköréľő|, źiszervezésérőI, megsziintetéséről, tevékenységi körének
módosításaľól szóló döntés_ a Központ gyakoľolja.

Az iĺtézmények jogutódja _a mfüödtetésľe vonatkoző jogok, kötelezettségek és a tanulói
j ogviszonyok kivételév eI_ a Központ.

Az őúadásta. kerĺilő intézmények mfüÓđtetéséről a telepiilési önkoľmányzat gondoskodik a
Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ źtltal, így az intézmény működtetésére vonatkoző
jogok és kötelęzettségek tekintetében a Józsefvórosi IntézményműlrÓdtető KÓzpontot kell
jogutódnak tekinteni'

Aziĺtéanénnyel létesített, a Kĺizpont á|tal átvettköznevelési feladatokhoz kapcsolódó tanulói
jogviszonyok vonatkozásában az önkoľmányzati fenntaľtó á|ta1 fenntaľtott inténnéĺy
jogutódja a Központ szewezeti egységeként létrehozott jogi személyiséggel renđelkező
nevelésĹoktatási intézmény.

A beolvadő ntézmény tekintetében a megsziĺnés évére vonatkozó beszámoló készítési,
adóĺigyi és statisztikai adatszo|gźt|tatrási kötelezetÍséget az onkotmányzati fenntartó teljesíti.

A beolvadas és a közfeladat.elláĹís źtadás nem érinti az tntézmény fogla|koztatásában állók
köza|kalmazotti jogviszonyát,vďamint magasabb vezetői,vezetőimegbízását.

A Kö4pont foglalkoztatotti átlományába lcerülnek a pedagőgus munkakörben, valamint a
nevelő. és oktatómunkát közvetlentil segítő munkak<ĺrben, továbbá az a|apfeLadat eLlőttásaru
létesített munkakörben foglďkoztatott kłjza|kaLmazottak. A Központ foglďkoztatotti
állomĺínyába kęľĹĺlő köza|ka|mazott munkavégzési helye a20|2l201,3. tanítasi év végéig nem
vźĺItonafintő

Az á|IarrrL átvétel kilenc közĺrevelési tntézrĺléĺyt érint, amelyekkel vfuhatóan 483 ĺátláshely
keľiil átadásľa.

Az átadásľa kerĹilő pedagógus és az Nkt. 2. męlléklet szerinti nevelő-oktató munkát
kcizvetlentil segítő ďkalmazottak |etszőmát az előterjesztés mellékletétképez(5 megállapodĺás
IV. fejezet 3. b) pontja és amegállapođĺás 1. sz. melléHetetarta]mar.za.
Az áIIaffii átvétellel a pedagógusok és a nevelő- és oktatómunkźú. közvetlentil segítő
a|ka|mazohtak (továbbiakban: NoS) bérét és annak jáľulékait a központi költségvetés
ťlnanszírozza.

A Központ fog|akoztatotti állomĺĺnyába kertilhet az önkoĺnaĺyzati fenntaľtó áital lrányított
költségvetési szerveknéI a 20|3. janu.ĺr |-jétőI állami köznevelési alapfeladatnak minősiilő
feladatolĺkal összefiiggésben köznevelésí igazgatźsi feladatoka! valamint az inténlény
fenntaľtĺásával, fuányításátvď kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők (megállapodás 2.
szźtmí melléklete szerint).



Az iĺtézméĺy feladatainak e|Iátásźú szolgáló ingatlan és ingó vaglon _ideértve a
taneszközĺjket, továbbá az intézményben lévő egyéb eszközöket, felszeľeléseket- a Központ
ingyenes hasznáIatźha keľĺil 20|3. januaľ l-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat
Kozpont részéró| történő ellátasa az aďott ingatlanban meg nem szűnik.
A tankeľĹilet székhelye szerinti települési önkormźnyzat mindazon ingatlan és ingó vagyona'
amely az intézmény fenntartói fęladatainak ellátasát biztosítja, az átaďott feladathoz igazođő
méľtékben a Ktizpont ingyenes hasznáLatába keriilhet.

Az źtađäsľa keľĹilő irlgatlanokat a ľlegállapudás 7. és 8. safurrú ľrcllékleĺ'c LarLa|nuzza.

Az intézmények átađását-átvételét aZ önkoľmiĺnyzati fenntartó képvíseletéľe jogosult
polgáľmester és a Központ képviseletében eljaĺó, az iĺtézméĺy székhelye szerint illetékes
tankeľĹileti igazgató megállapodásanak legkésőbb 2012. december 15-éig történő
megkötésével, valamint a 15. $ szerinti jegyzőkönyv felvételével kell végľehajtani. A
megállapodás a|apjźn a Központ a ténylegesęn használatba vett vagyonĺól 20|3. április 30-ig
a tĺirvény 2. melléklęt szerinti jegyzókoĺyvet vesz fel.

Ha a felek közĺitt f0|2. decembeľ 15 napjĺĺig nem jön létre, vagy nem teljesköľÍien jön |étte a
megállapodás, az oktatasért felelős miniszter 20|2. december 20. napjáig hatátozattal
|étrehozza a megállapodást, illetve dcint a megállapođásban nem ľendezett kéľdésekről. A
határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A megállapodás alapjául a megźllapođás a|źtírásanak napjáig mint foľdulónapig felvett és az
źńadő á|tal hitelesített vagyonleltar szoLgá|. A megállapodás a|airását kĺjvetően az
önkoľmĺírryzati fenntaľtó amegá|Iapodásban meghatźttozott vagyont nem idegenítheti el, nem
terhelheti meg' nem adhatja bérbe.

A megállapodĺísban az áúadő önkormányzat képviselője teljességi nyilatkozattal felelősséget
vĺállal az źitala tett nyilatkozatok, a közölt adatok, infonnációk és tények, valamint az źľradott
okiĺatok és dokumentumok vďóságtartaLmáért, teljesköľÍiségééľt és az &dęmi vizsgáiatra
alkalmas voltáéĺt. Az lnténnények vezetói megtették teljességi nyilatkozatukat az áItalllk
szo|gźitatottadatokľa.

A megállapodas alaíĺását követően a jegyzőktinyv alurasáig az intéaĺényvezető felel a
felvett és az átadő által hitelesített vagyonleltarban foglalt vagyonelemek megfartásáért.

A megĺállapodĺásban rendelkezni kell a töľvény hatálybďépésekor folyamatban Iévő, az
önkormányzati fenntaľtő vagy a közrevelési intézľnény mint projektgazdahazu vagy európď
uniós fonásból tiírsfinanszíľozott, az tntézmény szakmai fęlradatźń vagł az átvételľe keľiilő
közrevelési feladatot éľintő projektjeinęk 2013. janurár l-iei hatá]lyal töľténő atadás-
átvételéről.

Az atábbiakban felsorolt hráľom projekt megvalósult, jelenleg fenntaľtasi kötelezettség terheli
az énntett intézrnényeket és az tinkoľményzatot a projekteredmények fenntartasĺíra:

1.) TÁMOP.3,3.2'-8ĺ|-2008-0002 azonosító szźnľűKomplex közoktatłási esélyegyenlőségi
pľogram megvalósíüísa Józsefuárosban az esélyegyenlőség ttibbiľĺányu, egyidejií javítása
érdekében címii projekt'

2.) TÁMoP.3.|.4-8l|.2O08-002| azonosító szárń Kompetencía a|apű oktatiís, egyenlő
hozzáférés _ Innovatív intéznényekben című pľojekt,

3.) MagdolnaNegyed Pľogľam II. (fuĺNP II.) címii projekt



TÁMoP-3.3.2.8l1-2008.0002 azonosító számú Komplex kłizoktatási esélyegyenlőségi
pľogram megvalósítása Józsefváľosban az esélyegyenlőség ttibbiľányú' egyidejíĺ javítása
éľdekében címĺĺ pľojekt:

A projekt kedvezményezett1e: Buđapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat

Támogató: NFÜ /ESZA/

Érintett intézményęk: általános iskolák, JEPSZ, óvodak

Támo gatás ĺjsszege (szerződéskĺjtéskor) : összesen: 7 5 .649 .640,- Ft

Megvalósítrís idej e: 2009. 1 0.0 | . _ 20 I 1 .07 .3 1 .

Fenntaľtás ideje: 5 év, 2011.08.01 . _2016.07.31.

Fenntaľtás feladatai: fenntartási kötelezettség van az átadźsra kerĺilő intézmények esetében az
alábbi pľogľamokra:

. Af Sikeľes integľációt és iskolakezdést támogató nyáľi tábor
- A3 Mobilitasi támogatás _ iskolabusz bérlése
. C3 Koľábbi SNI tanulók mentorálása
- El HIIH és SNI tanulók felvételiĺe való felkészitése
- E3 SNI sza}í<épzési továbbtanulás _ kiscsopoľtos felkészítés
- E4 Középfokú lemorzsolódás megelőzése _ egyéni mentorálás a HHH és SNI első

évfolyamos közęiskolások részéľe
. E6 pályaoľientációs programok

A C3, El, E3 ésE6 pźiyázati pľogramok intézményi megvďósítása délutani foglalkozás.okkal,
illefue azintézméĺý óľakeľet és tulóra keľet teľhéľe biztosíthatóak.

Az A2, A3 és E4 progľamok megvalósítasához szfüséges költségvetési fedezetet a
Józsefulĺrosi onkoľmlínyzat a fenntaľtlĺs időszakában továbbra is biztosítja.

Az A3 progľam megvalósítźsáůtoz 2012. évben 8.687 eFt-ot biztosított, a 20|3. évĺe
vonatkozóan pedig 9.l44 eFt összeg biztosítasĺĺra máľ kötelezettséget vallralt.

AzE4 pľogram esetében 201,2. évben összesen 473 ęFt ĺisszeget biztosított'(Németh 94 ęFt,
Losonci 94 eFt, Deĺĺk Diak 76 eFt, Lakatos 94 eFt, Vajda 63 eFt, JEGYMKAI 52 eFt).

A költségvetési támogatasban ľészesített lntézmények a támogatott összeg felhaszrrálrĺsaľól
kötelesek 
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a tłárgyévek végéna támogató Józsefuiíľosi onkorrnĺányzat felé.

A fenti pźiyáľ:ati programok megvalósítĺásráľól a fęnntartas időszakźhan beszámolási
kötelezettség van.

TÁMoP-3.l.4.8t1.2008.0021 azonosító számr'i Kompetencia alap{ oktatás, egyenlő
boz'zőfiérés - rnnovatív ĺntézményekben című pľojekt:

A pľoiekt kedvezĺrényezettie: Budapest Fővĺíros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormĺányzat

Tlímogató: NFÜ /EU, E1ZN
Éľintett intézmények 1.) Deák oifü Atalĺĺnos Iskola 2.) Németh Lászlő Altďanos Iskola 3.)
Százszotszép Napktiá otthonos ovodą melynek fenntartlása nem kerĹil átadásra

Támoqatás összege (szerződéskötéskor): 1.) 22.838.892'- Ft 2.) 22.9|9.938'- Ft 3.)
6.99|.0|0,. Ft, tisszes eĺ:. 52.7 49.840,. Ft

Megvalósítás ideje: 2009.05.01. - 2010.08.3 1.



Fenntaľtás ideje: 5 év, 2010.09.01. _ 2015.08.31.

Fenntaľtás feladatai:
1.) Deák Iliák Általános Iskola esetébęn a fewfiartás a következő prograrrlelemeket
tartalmazza:

Matematika, sziivegértés, idegen nyelv, életpálya építés miÍveltségi teľületeken a
kompetencia aIapű pľogramcsomagok beépítése a tantervekbe és felmenő rendszerben
a kompetencia alapú tanítas megvalósítása
o Tantargýömbösített oktatás a humán múveltségi teľĺilęten
o Ą teľmészetismeľet miíveltségi teľĹileten atariźttgyibontás nélkĹili okÍatás
o Haľom hetet meghaladó projekt megvalósítása
. Évfolyamprojektek
. Iskolai témahét

ApáLyazatpľogramokfeľľrtaľtásĺínaknincspénzlJlgyivorzata.

2.) Németh Lásztő Általános Iskola fenntaľtási feladatai:

A fenntaľtási idő 3. évét kezdtę meg az iskola a 201212013. tanévben. Ez idő a|att a
pá|yánatban ľésztvevő 10 kolléga tovább végzi a megkezdett kompetenciafejlesztést
felmenő rendszeľben, illetve az tljoĺlnanbelépő osztályokban.

Kötelező eleme apá|yazatnak, hogy a bevont osztĺályok, bevont tarifugyai 25%o-aIKT
tiímogatott legyen.

A páiyźzat fenntaľtrĺsanak nincs pénzĹi gyi voluata.

Beszámolás: Évente egyszeÍ az önkoľmźnyzatnak van beszámolási kötelezettsége'
illetve apályazatkezelőnek jogavana fenntartast intézménylátogatással ellenőrizni.

MNP II. - Magdolna Negyed Progľam II.:

A projekt kedvezľriényezettje: Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuĺárosi onkoľmanyzat

Támogató: Úlvm.ľlpuĺ

ÉTintett ĺntezrrreny: Lakatos Menyhéľt Józsefyárosi Áltatános Miivelődési Kiiąpont (LM
JAMK)

Tĺímogatas összege: összesen: t.732.65t.534,.Ft, ebbőlLM JÁMK: bruttó 4.325.424,-Ft

Megvalósítás ideje: 2008.08.07 . _ 2071 .05. 16.

Fenntaľtĺás ideje: 5 év, 20 |2.06.12. _ 20|7 .06.t | .

Fenntaľtas feladatai: Délutáni pľogľamok szervezése

Beszĺímolrísi kötelezettség évente egy alkalommal.

A progľamok megvďósítasát 20t3. évtőI a fenntaľtĺás időszakźhan a Keszľ5ríĺgyar biztosítja, a
Lakatos Menyért Józsefrĺírosi ,łltĺĺnos Mĺivelődési Központnak 
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kezdődően nincs fenntaľtrĺsi feladata egyik pá|yazatiprogľÍtm esetében sem.

A TÁMoP.3.3.2-8/I-2008.0002 és a TÁMoP.3.|.4-8/|-2008-002t pľojektek fenrltartása az
cinkormányzat fe|adata. Javasoljuk, hogy az önkoľmźnyzat e két projekt tekintetében, mint



projektgazda váIla|ja a projektekkel kapcsolatos beszámolási kĺitelezeÍtséget azza|, hogy a
Közľont végzi a pľojekÍeľedmények fenntaľtásával kapcsolatos feladatokat.

Az MNP II projekt esetében javaslom, hogy a Lakatos Menyhéľt Józsefuĺĺľosi Ávĺr helyett
2013. 0l. 01. - 2017.06.11. között a Józsefuaľosi KözösségiĘazakNonpľofit Kft. lássa el a
fenntaľtásra vonatkozó tevékenységeket.
A hatfuozati javaslat elfogadása a ľÁvop-3,3,2-8/|-2008-0002 pľojekt fenntartási
íđő szakźr a p énzligy i fedezetet igényet.

A Képviselő-testiilet hatĺáskĺirét a köznevelési feladatot ellátó egyes önkoľmányzati
fenntaľtĺísú intézmények állami fenntaľtásba vételéľől szőLő 20t2. évi CLX)O(VIII. töľvény
13.$ (1) és (2) bekezdése lrja e|ő, miszeľint a Kĺizpont és az önkoľmányzati fellrúartő az
źtwételhez kapcsolódó intézkedések végľehajtása soriín kölcsönĺisen együttmíikddve járnak el.
Az átadás-átvételt az önkormányzati fenntaľtó képviseletére jogosult szemé|y és a Ktizpont
képviseletében eljaró, az lntézsnény székhelye szeľint illetékes tankerületi igazgatő
megállapodásĺĺnak legkésőbb 20|2. đecembeľ 15-éig tĺĺľténő megkötésévelkellvégrehajtani'

A helyi önkoľmányzatokrőI szóló 1990. évi LXV. törvény 2.s Q) bekezdése kimondja, hogy
önkormányzati dcjntést a helyi önkoľmányzat képviselő-testiilete hozflat.

A 8.$ (1) bekezdés szerint a telepiilési ĺinkoľmányzat fe|aďata a helyi kiizszo|gá|tatások
köľében az alapfokű oktatásról, nevelésľől való gondoskodĺás. A 9.$ (1) bekezdés alapján az
önkoľmányzati feladat., és hatrásktjrök a képviselő-testiiletet illetik meg.

A Képviselő-testĹilet és Szeľvei Szewezeti és Miĺki'dési Szabá|yzatańl szőIó |912009. (V.
06.) tinkormźnyzati rendelet t. szźműmelléklete szerint a ľendszeresen ellátandó közfeladatot
érintő és az tinkormányzativagyon ingyenes átengedése minősített szavazaLtöbbséget igényel.

Kéremazalábbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Hĺ.rlhozATI JAvAsLAT

A Képviselő.testĹilet úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a köznevelési felađatot e||átő egyes önkoľmányzati fenntartasi intézmények
állami fenntaľtasba vételéről sző|ő 20Í2. évi cL)ooffIII. törvény figyelembe
vételével elkészített megállapod źs tervezetet,

2. feLhatalmazza a polgĺíľmesteľt, hogy a megállapodás és mellékleteinek végleges
taÍtalľríLát összeállítsa és a megállapodĺást, vďamint a teljességi nýlatkozatot aláíqa,

3. a ľÁnĺop-:.3.2.8ĺt-2008.0002 azonosító számt Komplex kcĺzoktatasi
esélyegyenlőségi program megvalósítĺása Józsefuaľosban az esélyegyenlőség
többiľ{ínyú' egyidejĺi javíüísa érdekében címíi pľojekt esetében 2016.07.3|. napjag
proje|<tgazda maľad és előzetes kötelezettséget val|al a pľojekteredmények
fenntartźtsiíhoz évi 10 millió Ft keľetösszegben a77al, hogy a Központ vá||atja a
proj ekteľedmények fenntaľtását.



a TAMOP-3.I.4-8||-2008-0021 azonosító szźlmű Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáÉérés - Innovatív intézményekben címiĺ pľojekt esetében 20t5.08. 31. napjáig
pľojektgazda maĺađ azzal, hogy a Központ vét|Ia|jaa pľojekteľedmények fenntartását.

a Magdolna Negyed Progľam II. c. projekt esetében a Lakatos Menyhéľt Józsefuárosi
AMK helyett 20t3.01. 01. - 2017.06. 11. között a Keszt5ríĺgyat|átja el a feľľrtaľtásra
vonatkozó tevékenységeket,

felkéri a polgrírmesteľt, hogy az 3. és 5. pontban foglaltakat a tźlrgyévi költségvetések
tervezésekoľ vegye figyelembe,

7. a Polgáľmesteri Hivatal - 3 ffi tisztségviselővel egyiitt, a 2 íó prémiumévek
pľogľamban foglalkoztatottak, valamint a taľsadďmi megbízatású alpolgármester
nélkiili - engedélyezett létszámźlt 2013. januaľ 01. napjáva| |7| fótőI I70 foben

' hatátozzameg

8. felkéri a polgríľmesteĄ hogy a2013. februáľi ľenđes ülésľe készítsen beszźtmoIőt az
onkormrĺnyzat által megkötött megrĺllapodás tartatmĺáĺól és annak végrehajtásráľól.

Felelős: polgránĺrester
Határidő: 1-5. pont esetén: 2012. decęmbeľ 12.

6. pont esetén a20|3. évi költségvetés elfogadása
7. pont esętén. z0|3.januar 01.
8. pont esetén: 2013. februaĺ 28.

A dtintés végľehajtását végző szerłezeti
Intézményfeltigyeleti Iľo da'

Budapest, 2D|2.decembeľ l 0.

egység: HumanszolgáItatasi Ügyosztlily

4.

5.

6.

cłĺ%
dľ. Kocsis Máté
polgĺírmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán EdÍna

iegľző
nevében és megbĺzápábót:

Ji,
Dr. MéśŹĺáľ Erika

a|jegyző
WE^,

(ł



MEGÁLLAPoDÁs

a ktiznevelésĺ intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás.
átvéte|rő|, a feladatellátáshoz kapcsolódő |étszálm átadásľól, valamĺnt a feladatel|átáshoz

kapcsolódó vagyonelemet jogok és kiitelezettségek megosztásárĺól

aÍnęly létÍęj ött ęgyľészről

Budap est B'őváľo s VIII. keľület Józs efvárosĺ o nko rmány zat
székhelye: 1082 Budapest, Baross l.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
tótzsszźtma:7357|5
adőigazgatási az onosító szźtma: 1 57 3 57 -2- 42
bankszáml aszárna: 1 4 1 003 09- 1 02139 49 -0 1 000006
statisztikai sziĺmj ele : | 57 3 57 1 5 -8 4 I I -3f I -01
mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint a

Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központ
széklrelye: 1055 Budapest, Szalayu. 10-14.
képviseli: Szabóné Fónagy Eľzsébet tankertileti igazgatő
adőigazgatasi azono sít ő szána: | 57 9 9 6 5 8 - |. 4 |

Elolrányzat-felhasznĺálási keretszĺímla szźtma: 10032000 00329307 00000000
AHT azonosítója: 335262
statisztikai szĺámjele: | 57 99658-8412-3|f-0t
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) _ a továbbiakban egyiitt: ,,F'elek'' _ kĺizött az a|u|irott
napon és helyen az a|źtbbi feltételekkel:

I.

BEVEZETŐ nnľonLKEZÉsEK

A Kormĺány a Klebelsbeľg Intézrľrényfenntartó Központról szóló f02|2012. NII.27.) Komr.
ľendelet 3. $ (1) bekezdése c) pontjábarl az állami köznevelési közfeladat el|á./tásában

fenntartóként részt vevő szervként, ennek keľetében az źůlrari fenntaľtĺású köznevelési
intéznények fenntaľtói jogai és kötelezettségei gyakor|ására 2013. janułír l.jei hatállyal
Áwevőt jelölte ki. A nemzeti közrevęlésről szo|ő 2011. évi CxC. töľvény 74.$ (1) bekezdése
a|apján 2013. januaľ |-jétő| az Awevő fenntartrísába keriilő köznevelési feladatot ę|Iátő
intézményekĺ<el kapcsolatos fenntartói, valamint egyes irĺĺnyító jogokat és kötelezettségeket
Áwevő vesziát.
A megrállapodas célja a köznevelési intézmények fenntaľtói joga źÉadas-átvéte|éhez kapcsolódó
eljĺĺľás lebonyolításához szfüséges keľetek meghatĺírozasa" az átvételľe kerĹilő intézmények
köznevęlési feladatai ellátĺísĺínak biztosítĺĺsa éľdekéber1 a koľábban e feladatok el|átÍsát
szo|gźiő vagyonelemek, taľgyi eszközök megoszĺĺsĺához, Atvevő ingyenes hasnálatáloa, a
foglďkoztatottak, illetve |étszám átadas-átvéte|éhez, a jogok és kötelezettségek
meghatáľozásőhoz, megosztĺísĺíhoz sziikséges keretek biztosítasa. E célok megvalósítása
érdekében Felek a köznevelési feladatot ellátó egyes iinkormanyzati fenntaľtású intézmények
áLLaÍĹi fenntaľtasba vételéről 2012. évi CL)oo(V[I. törvény (a továbbiakban: Törvény) 13.$
(2) a) pontja a|apjanaza|ábbiak szeľint állapodnak meg.



1.

il.

A MEGÁLLAPoDÁS FELTETELEI

Az źúvéteke kerĹilő köznevelési intézméĺyek jogutódja a Törvény 6.$ (2) bekezdése szerint
az oktatáséľt felelős miniszter iranyítása a|att źůIő Áfuevő, amely ĺjnállóan mfüödő és
gazdá|koďő költségvetési szervként gyakoľolja az źfiĺéte|re keľülő intézmények felett a

i ogszabályban meghatározott ferĺrtaľtói, iľányítói j o gokat.

Az ntézmények átadás.átvéte|éhęz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra a
Töľvény, az áI|aĺnháztaľtásról szőIő 20II. évi CXCV. törvény és az á|Ianháztaľtási törvény
végrehajtásaľól szőIő 368120II. CXII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgráľi
Törvénykönyvľől szőIő 1959. évi IV. ttirvény rendelkezései azirényadők.

ilI.

AMEGÁLLAPoDÁS ľÁncyl.

Az Atađő által fenntaľtott köznevelési intézmények, az lntéreléĺyek fenntaľtźsźů:roz, illetve
a feladate||źLtźLsźů7oz kapcsolódó foglalkoztatottak, a jogok és kötelezettségek átadás-
átvételéhez, valamint az átadő tulajdonában á|Iő, az intézmények elhelyezését, valamint a
fenntaľtásához szfüséges ingó- és ingatlan vagyonelemekre Átvevő javáĺatöľténő ingyenes
hasznźiati jog alapításźłloz kapcsolódó főbb feladatok, a Felek jogainak és
kötel ezettsé geinek a me ghatár o zása.

Atadó átadja Átvevő részére a Töľvény alapjén állami fenntaľtásba kerĹilő intézményeket,
valamint aLlhoz kap csolódóan

a) a rendelkezésére áI|ő' a kĺiaevelési intézmények mfüödését biĺosító a|apítő
okiratokat, szabáĺyzatok |istájźt, hatósági engedélyek eľedeti, annak hiĺányában
hitelesített péIdany át;

b) az ęszköz- és vagyonleltánól (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok.terheiľe, ingó
vagyon és egyéb vagyonelemek összesített kimutatasa), a vagyoni éľtékíĺ jogĺól és az
adósságállomrínyról szóló dokumentumokat;

c) az ź'/.adásta keriilő köznevelési intézmények 2012. évi költségvetéséľől, valamint a
2012. évi költségvetés végrehajtasáról szóló évközi és éves beszámolókról szóló
dokumentumokat;

d) az ätaďás-áĺvétel napján hatályos, illetve később hatźlyba lépő, haľmadik személlyel
szemben fennĺílló, adott esetben nem jogszabáIyi rendelkezésen ďapuló, de
érvényesíthető bráľmilyen jogosultságról, igényľől, avítatott, per vagy más vitarendezési
eljĺłnás tárgyźuá tett kérdésrő|, az au-alkapcsolatos álláspontjĺáról és annak indokaiľól
szőlő dokumenfumokat, illetve tájékoztatást' kiilön kiemelve az európai uniós
programolĺÍ<ď kapcsolatos vitas kérdéseket;

e) Atadó źitaltett, a kĺiznevelési intéznényekre háľuló, az átadas-átvétel napjĺán hatiílyos,
illętve ezt követően hatalyba lépő kötelezettségvál|a|ásokról és az egyéb kötelezettséget
alapítő intézkedéselaől szóló tétęles és szĹikséges magyarázatol<ka| ellátott
kimutatásokat;

Đ Tájékoztatást a köznevelési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó, vagy azt
elősegítő alapíwányokról (alapítvány neve, célja, kuratórium tagsai, eléľhetőségek).

2.

1.

2



a

4.

Atadó a Töľvényben meghattrozott, a kĺjznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntartói
joggyakoľlás teljes köríĺ ellátásának biĺosításaľa I fő foglalkoztatottat Atvevő részére átad.
Atadó áÍadja továbbá Átvevő tészére, a köznevelési intézmények Tĺiľvényben
meghatźrozott_foglďkoztatottanaklétszámát.

ĺtađd a fulajdonát képező, a köznevelési intézmények szakĺnai feladatellátźsához
szfüséges, illetve az Awęvő fenntartói joggyakortźsźůloz, az źĺtadźsa keriilő szalonai és

funkcionális létszám munkafeltételeit biztosító infoľmatikai, multifunkcionális és tĺĺľgyi
eszközökre Áwevő részére ingyenes hasznáIati jogot biztosít.

Atadó a tulajdonát képező, az áltvételĺe keľĹilő köznevelési ntézmények elhelyezését,
szakmai feladatellátását binosító ingattanokra Áwevő tészére ingyenes hasznźiati jogot
biztosít.

Atadó a tulajdonát képező, Áwevő fenntaľtói joggy1korlásźůloz szĹikséges, valamint a
teľiileti szervének elhelyezéséľe szolgáló ingatlanĺa Atvevő részére ingyenes haszná|ati
jogot biztosít.

rv.

A MEGÁLLAPoDÁS TARľALMA

A Megállapodás rögzíti az átađásra kertilő ktiznevelési intézmények teljes köľét, a feladatok, a

Iétszánl átaďás-ahłételének és a vagyon ingyenes haszrlźůatba adásanak személyi, tźrgyi, dologi
feltételeit, valamint ľendelkezik a Megállapodás aláírását követően az átađasig keletkező
jogokľól és kötelezettségelaől.

a) A kiĺznevelésĺ feladatot ellátĺó intézmények átadása

1. Az źttadásrakeriilő köznevelési intéznények felsoľolása:

Fenntartősra átadásra keriilő köznevelési intézménvek a 20|2. decembeľ 15-éve1

hatalyos alapítő okiľatok alapjarl:

5.

6.

sor-
szám

OM
azonosítĺó

Intézmény neve Intézmény székhelye

1.
034883 Defü Diĺĺk Altalános Iskola

1081 Budapest II. János Pálpápatér
4.

2.
034923

Lakatos Menyhéľt Altalrĺnos Iskola és

Gimnazium
1086 Budapest, Baueľ S. u.6.8.

ąJ. 034932 Losonci ľeri eltďanos Iskola 1083 Budapest, Losonci tér l
4. 034921 Németh Lás7f,ő Általanos Iskola 1084 Budapest, Német u. |4.

5. 034936
Molnar Feľenc Magyaĺ-Angol Két
Tanítási Nvelvíi Altalanos Iskola

1085 Budapest, Somogyi B. u.

9-r5.

6. 038413
Józsefuĺírosi Egységes
Gyý gpedagó giai Móds zrrtani Kö7pont
és Alta]ĺínos Iskola

1084 Budapest Tolnai L. u.
I 1-15.

7. 034931
Vajda Péteľ Enek.zęnei Altalanos és

Sooľtiskola
1089 Budapest, Vajda P. u. 25-31.

8.
039690

Józsefu áro si Alapfolcu Zenemuv észeti
Iskola

1082 Budapest, Nap u. 33.

9. 102558
J őzsefv ćtt osi Peđagó giai S zakszo |gźůat
és PedaeósiuIntézęt

1081 Budapest, II. Jĺínos Pá| pápa tér
4.



2. Kĺiznevelési intézményenként, a megállapodás elválasńhatatlanrészétképező mellékletek
rogzítik:

a) A 7. melléklet szerint az ĺntézményi feladatellátás helyét, az ĺĺtézmény elhelyezésére
szolgáló ingatlan ađatait, fulajdonjogát, az ingatlanon fennĺálló harmadik személyt
megillető j ogosultságot.

b) Az irĺéallény 201lz. évi rrorrnatív tarrrogatas igérrylésér.e, rrródositästĺa" lemondásaľa
vonatkozó adatokat.

c) Az intézméĺy feľurtaľtásával kapcsolatos ) az źLtadás-źftyétel napján hatályos
szerzódésźůlománý, ezen belül a szeruődés típusát a megá||apodas 11. mellékletében
rogzitett bontĺís szeľint, valamint az intézmények'hez kapcsolódó azon szeÍződéseket,
megállapodásokat, amelyek pénnlgyi éslvagy jogi kötelezettséget és jogot
keletkeztethetnek.

d) A If. mellékletben rögzített, az źńadott köznevelési intézmények szakmai
feladatellátásźlhoz, fenntaľtásához kapcsolódó kĺivetelésiĺllomany, adósságállomźny
nincs.

e) Azintézménrlyelĺisszefiiggő, folyamatban lévő peres tigyek a 13. mellékletben rogzített
bontás szeľint.

Az źiadáłakeriilő köznevelési intézmények köziil a Lakatos Menyhéľt Altalanos Iskola
és Gimnázium (Lakatos Menyhéľt Józsefuaľosi Altalĺános Művelődési Kĺizpont)
esetében kettő folyamatban lévő elsőfoku munkatĺgyi per peres ügy van.

Đ Az lntéznÉny teljes vagyonleltaráú, ahasznźlatba átaďásra keľülő:

. ingatlanok tekintetéberl az ingatlan adatainak, továbbźĺ a könyv szerinti érték és az
utolsó vagyonértékelés bemut atásáxal.'

. az ingó vagyon tekintetében a leltrírívek csatolasával.

g) A t4. és 14la mellékletben rögzített bontĺís szęńnt az lntéznényre vonatkozó
folyamatban levő, illetve tervezettbeszerzések,közbeszerzések nincsenek.

3. Felek kötelezettséget vráIlalnak afia. hogy az intézrnényi ďapfeladatok e||áiźlsáJaoz

sztikséges infoľmatikđ háić.zatok zavarta|an mfüiiđésének biztosítasa cé|jábőI soľon kívĹil
intézkednek:

a) aziszemeltetéshez, kaĺbantaĺtáshoz sztikséges szerződések átadas.átvéte|érő|,

b)uinfoľmatikaieszközállománytételesátadas-áńvételéről,

c) azinfotmatikai rendszęreh'hezkapcsolódó felhasznĺĺlói jogosultságok biztosításárőI,

d) a rends zerekmíĺköđtetéséhez sziikséges licenc ek átadas-źtvételéről.

b) A foglalkoztatott:ak átadás.átvétele

Afoglalkoztatottakźúadására}}|3.januar l.jei hatályal azatábbiak szerint kęľĹil sor:

1. A Törvény értelmében a közrevel ési igazgatźsi feladatokat , az intézsÉĺyek fenntartĺásával,

tanyítasźtva| iisszeftiggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói jogok
gyakoľlĺásáůloz és a szalonai feladatolÍroz kapcsolódó funkcionális feladatokat ęIIátő

źúadásrakertilő foglďkoztatottak összes létszáma: 1 fi5

Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak szźma: I fó



a
J.

4.

Az átadásra keľülő foglalkoztatottak létszĺĺmát munkaköľölľe lebontva a 2. melléklet
tartalmazza.

Az źńvéte]ĺe keľĹilő köznevelési intézľrények átadásra kerĺilő ĺisszes foglalkoztatotti
Iétszźma:552tő

Betölwe átadott stáfuszok száma: 47| đb
Betöltetleniil átaďott státuszok száma: 16 db

Az átvételre keľĹilő köznevelési intézménvek intézménvi stá.ŕ'uszáůloz nem köthető
foglalkoztatottak:

a) prémiumévek pľogrambaĺtészt vevő(k) száĺna:0 fő:
b) megbízási jogviszonyban rendszeresen foglalkoztatott:

ba) megbízási jogviszonyban foglalkoztatott óľaadó(k) szálna:3 fő,
bb) egyéb megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakszźlma: 0 fő.

Az átadasra keľtilő ntézrnényi létszĺímot és a betöltetlenül źttaďott stáfuszok szźmát
lntézĺĺényenkéntaz1.melléklettartalmazza.

ĺtado a betiiltött stáfuszokon szereplő, az I. és 2. mellékletben felsorolt foglalkoztatottak
személyi anyagźi 20t3 .januar 37 -ig átadjaÁwevőnek.

A Töľvény alapjĺán áNett foglalkoztatottak vonatkozźsźtban 20|3. janurĺr l-jétől a
munkáltató személyében vźitozźs következik be, az áwéteke keriilő foglalkoztatottak
munkáltatoj a20|3.januar l-jei hatállyď Áwevő. Felek kötelezettséget vállalnak arrą hogy
a munkáltatő szeméIyében bekövetkező vźitozźssal kapcsolatban a jogszabáiyok áltď a
munkáltatóra hĺíruló tájékoztatasi és egyéb kötelezettségiiknek az e|őírt hataľidőben eleget
tesznek.

c) Atáľgyi eszkiiziik átadásaz

Felek ňgzítik, hogy Atadó a megállapođĺĺs tárgyát képező intézrnéľľryel, illetve |étszámma|
együtt, 2oI3. január l.jei hatállyal, a köznevelési feladat e||áúásho:z, az intézmények
fenntaľtasďloz kapcsolódó taľgý eszktizállomány ingyenes basznalatźú áLtndja Áwevőnek az
atábbiak szerint:

I. a közneve|ési igazgatrĺsi feladatokat, az intéznények fenrtaľtásával, iránýtásźxal
összefiiggésben szalonđ feladatokat, vďamint a fenntartói jogok gyakorlĺísához és a
szakmai feladatolĺfioz kapcsolódó funkcionĺílis feladatokat ellátó foglďkoztatottakhoz

. kapcsolódóan

a. a létszámnak megfelelő szálĺĺlÍl, a munkavégzés fe|tételeit biztosító informatikai
eszközĺállományt, amely magába foglalja a személyi számítógépeket a
kapcsolódó peľifériaelemelĺÍ<el egyĹitt (monitor' bil|entyfuet" egér, nyomtató);

b. multifunkcionĺális eszkłj,z tekintetében Atadó |étszjmőtra lebontott lnténĺényi
darabszźm' fe|hasznáiźsáĺval az átadandó Létszám arźnyźúoz igazított
darabszrámot;

c. az áľradandó létszĺámnak megfelelő szamű" a munkavégzés feltételeit biztosító
iľodai bútoľt (írőaszta|, szék, giirgős elem, személyenként szelaény).

III. az źttadott köznevelési intézmény fenntaľtásához, miik<idtetéséhez, az lntéz:néĺyben
ellátott tanutók oktatás-neveléséhez szĹikséges, az intézményben nyilvántartott
informatikai, multifunkcionális, illetve taryyi eszközöket, iskolai bútort, taneszközt.



Az I. pontban szeľeplő létszźnlhoz kapcsolódó, átađandő tźľgyi eszközök listáját a
megállapodás 5. és 10. melléklete tartaknazza.

A II. pontban szeľeplő |étszáĺllhoz, illetve az lntézményekben ellátott tanulók oktatĺĺs-
neveléséhez kapcsolódó targyi eszközĺik listáját intézményenként a megállapodás 3. és 9.
mel léklete tartalmazza.

ĺ|) A gépjáľművek átaĺlása

Gépjáľmiĺvek nem kerĹilnek źúađź.sľa.

Ataryyi eszkĺizök átađas-átvételével kapcsolatos feladatok megszervezéséről Felek együttesen,
előzetęsen egy eztetve gondoskodnak.

e) A hazaĺ és Európai Uniós táľsfinanszíľozású pľojektek átadása

1. ĺtaao źúaďja Áwevő részére azokat a 15. mellékletben a 34883, 34g3I,34932 oM
azonosító intéznényekre meghatározott, a kö,znevelési intézrnényt érintő projekteket,
ameIyekben a Tĺĺľvény szeľint Átadó, mint pľojektgazda jogutóđja Áwevő. A
pľojektekhez kapcsolódó jogok és kötęlezettségek tekintetében a Törvény 16-1 8.$-ában
fo gl altak az ir źny ađők.

Az átadásra keľiilő intézmények vonatkozásában a Törvény szeľint Átadó, mint
pľojektgazda jogutódja Átvevő az a|ábbiprojektek esetében:

Projektszrám: rÁľĺop-: .|.7 -|I / |-20 1 1 -003 8

Projekt cĺme: Referencia intézmnyek országos háIőzatanak kialakítása és felkészítése
projekt, Ut a jövőbe-taĺruljunk egyutt cím(ipźlyazat
A pźú:ĺźnő kedvezménYezett nev e: 03 4 8 8 3

Pľoi ektszám : lf / 003 4 -C-|200
Pľoiekt címe: Iskolai egyiithnűktidés egész élęten át tanulas pľogľam.Média mint
lĺkľrívás és lehetőség
A pźiv áző lkedvezménv ezeÍt nev e: 03 4 8 8 3

Proiektszám: ľÁuop 3.|.7 ..1t / 1-20 1 1 -0005
Pľoj ekt címe : Referenci a-lnténĺény
ĄpáĄvlző lkeđv eznény ezett nev e: 03 49 3 |

Pľoj ektszám : 17 / 0029 -C l l |7 2
Pĺojekt címe: Six languages, six hundred words
A p áůy ánő kedv enrlény ezett nev e : 03 493 I

Proj ektszĺám: ľÁirĺop 3.|.7 -|| n -20I|.005 4
Projekt címe: A LOSI mint kompetencia ďapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai
gyakorlatot bemutató mintaadó lntézméĺy a Józsefuáros szívében
ApáIyźnókedvezméĺ:ĺezettneve:034932

Projektszám:.
ProjekÍ címe: ISK tĺámogatrás

A páIy źző kedv ennén:ĺ ezett nev e: 03 4932



A meg.allapodäs al,áíľźtsával egy időben Atadó (pľojektgazda) teljes kiirĺĺ tájékoztatást
nyújt Awevo részére projektek előľehďadásaról, a projektekkel kapcsolatos valamennyi
lényeges tényről, körĹilményľől, iďormációľól.

Az átadźsrakerülő intézmények vonatkozasában Atadónak fenntaľtrĺsi kötelezettség van
az Elxőpai Unió és az Euľópai Szociłális Alap tfunogatásáva| megvalósult, a 15.

mellékletben felĺintetett proj ektekné| az alábbiak szerint:

ľÁľrop.s.|'.4.8tt-2008.0021 azonosító számrĺ Kompetencĺa alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés _ Innovatív ĺntézményekben címĺĺ pľojekt:

Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testĺilete a .,..../20|f.6II.12.) szźtmĹl

határozatával, mint projektgazda eleget teszbeszámolási kötelezettségének azza|,hogy
a Központ vállalja a projekteredmények fenntaľtását a 034883 Defü Diák Altalanos
Iskola és a034921Németh Lasz|ő Altalanos Iskola vonatkozasában.
Támogató: NFÜ /EU, ES'ZN
Feľrntaľtás ideje: 5 év, 2010.09'01. _ 2015.08.31.

TÁMOP.3.3.2.8t1.2008.0002 azonosító számú Komplex közoktatásĺ
esélyegyenlőségĺ pľogľam megvalósítása Józsefuáľosban az esélyegyenlőség
tiibbĺľányú' egyidejű javítása éľdekében című pľojekt:

Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő.testiilete a 364ĺ20|2. (X.18.) és a
.....l20t2. CXII.\2') szźtmt hatźrozataĺval, mint projektgazda eleget tesz beszámolási
kötelezettségének azz,al, hogy a Központ vĺíllďja a pľojekteredmények fenntaľtását a
Defü Dirák Altalĺĺnos Iskola, Lakatos Menyhéľt Altalanos Iskola és Gimnĺázium
(Lalrntos Menyhért Józsefvárosi Áttalános Művelődési Központ), Losonci Téri Általanos
Iskolą Németh Lász|ő Áltatĺĺnos Iskolą Pľáter Áltatanos Iskola (ogutódja:'Németh
Lasz|ő,q,ltalanos Iskola), Molnĺĺľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Általanos
Iskola, Józsefuláľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Altalrános
Iskolą Vajda Péter Ének.zęnei ĺł'lta|źĺnos és Spoľtiskola és a Józsefurírosi Pedagógiai
Szakszolgálat és Pedagógiď Intézet (Józsefvórosi Egłséges Pedagógiai Szalrszolgólat és
Szakĺnai SzoI gákató Intézmény)' közrevelési iĺtéanéĺyek vonatko zisában.
Az A2. Sfüeres integrációt és iskolakezdést támogató nyári tłĺbor, A3 - Mobilitási
tímogatas - iskolabusz béľlése és Bĺ . Középfokú lemorzsolódas megelőzése _ egyéni
mentoľiĺliás a HľIH és sNI első évfolyamos középiskolások ľészére progľamok
megvďósításźilloz sziikséges költségvetési fedezetet a Budapest Józsefurárosi
onkormĺányzat a fenntaľtas időszakában biztosítja.
Tĺímoeató: NFÜ /EsZAl
Fenntaľtas idęj e: 5 év, 20 1 1 .08.0 1 . _ 20 I 6.07 .3 I.

A Kö4pont lemond a fent megielölt projektek fenntaľtasával kapcsolatos konzoľcium
létehozasáĺól és hoz-zájárul a pľojekt megvďósításźhoz, valamint vźllla|ja a
projekteredmények fenntaľtását délutráni foglalkozrĺsokkal, illetve az intézméný
órakeret terhére.
- C3 Korábbi SNI tanulók męntoráliĺsa
- El H}IH és SNI tanulók felvételire vďó felkészítése
. E3 SM szakképzési továbbtanulĺás _ kiscsoportos felkészítés
. E6 pályaoľientációs progľamok

A megílapođas ďáíľasźtval egy időben Átaao @rojektgazda) teljes ktiríi tájékoztatást
nyújt Atvevő részére projektek előrehďadasárő|, a pľojektekkelkapcsolatos valamennyi
lényeges tényről, kĺiľĹilményről, infoľmációľól.



V.

EGYÉB RE,I{DELKEZESEK

Felek egyetéľtenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átađás-átvételénél a 2012.

december IZ-i szeruti állapotot veszik ďapul.

Atađó tájékoztatja az Awevót minden olyan kĺlľülményľő|, veszé|yľől, illetve lehetőség

számbavételéről, amely az adott ktiznevelési intézmények műkĺjdését érdemben
befolyásolhatją valamint az eredményes feladatellátáshoz szifüséges további tényekről,
köľülményekľől.

Atadó a megállapodás elvá|aszthatat|an ńszét képező mellékleteket, kimutatĺĺsokat,
tźĄékoztatőkat, beszámo|őkat az alábbi hataľidőkig aďja at Atvevő részére:

- a szetzőďés a|áirásával egyidejiileg, legkésőbb 2012. december 15-ig: |.,2., 4., 6.,7.,
||.,|2., |2la.,|3, l4., |4la., 15. mellékleteket, az inténnény alapítő dokumentumát,

szabźůyzatalnak|istźlját, tájékoztatást a peľes tigyek źL||źľiaÍől., az éĺvéĺyesíthető, peľ- vagy
vítarendęzés tźrgyźtvá tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az iĺtézméĺy
műkö dé sét meghatźr ozó kéľdé srő l ;

. 20|2. decęmber 3l-ig: tź$ékoztatást a közrevelési ntézrnény 20t2, évi költségvetési
he|yzďétőL (évközi beszĺímolók), a 2012. évi noľmatíva igényléssel, lemondással
kapcsolatos tájékoztatást, a hatósági engedélyeket, a köznevelési intézmények
tevékenységéhezkapcsolódóalapitvźnyokrólkészĹilttájékoztatást;

- f0|3. januar 31-ig: az źúađásra keľĹilő foglalkoztatottak személyi anyagait, projektek
dokumęntaciőját, amelyhez csatolja a dokumenfumok tételes |istáját:

- 20t3.februaľ 15.ig: 3.,5.,8., 9., 10. mellékleteket;

- 2013. ápľilis 30.ig: a Törvény mellékletében meghataľozott jegyzőkönyvet;

- 2013. május 15.: az intézmény 20|2. évi költségvetésének végrehajtĺásáról szőIó
beszámolót.

Felek megĺátlapodnak, hogy a megźi|apodásban megielĺilt ingatlan és ingó vagyonelemekre
2073.ianuĺĺľ |5.ig szetzőđést ktiměk, melyben Átaađ ĺngy"nes haszrálati jogot enged Áwevó
részére.

Felek megállapodnak abban, hogy a 8. melléklet a|apjan a köznęvelési intézĺrén. yekkel
tisszefüggő feľĺrtaľtói feladatok ellátását biztosító, a tankeľtilet elhelyezését szolgĺáló ingatlan
vonatkozĺásában}}|3.02. |S-igktilön megállapodĺást kt'tnek egymássď. Atadó kötelezettséget

vaLlal aľĺą hogy addig az időpontig a Budapest VIII. Baľoss u. 63-67. szźnn alatti ingatlanban 6

fó elhelyezését és afe|adate|Iźtźsához szfüséges munkďeltételeket biztosítja.

Felek kapcsolattartókat jeltilnek ki, akik az átaďás-átvétellęl ĺisszeftiggő teendőket egyeztetik,
illetve gondoskođnak a lebonyolítássď kapcsolatos dĺĺntések előkészítéséről.

Átaao által kijeltilt kapcsola ttartő:

Neve: dr. Mészar Erika
Beosztasa: a|jegyző
Elérhetősége : 459 -2|2, meszaĺe@jozsefuaľos.hu

Átvevő által kĺjetiilt kapcsola ttartő:



Neve: Szabóné Fónagy Erzsébet
Beosztása: tankeľületi igazgatő
Elérhetősége : erzsebet.fonagy@k1ik.gov.hu

Felek kijelentik, hogy az átađźs-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása soriín a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszemuen, egytittmfüödve jĺárnak

el.

Felek a megá||apodásban foglalt feltételekkel egyetéľteĺek, azokat elfogadjĺák, és azt, mint
akaľatukkal mindenben megegyezót, jóvĺíhagyő|agĄźi< ďĄ annak minden oldalát aláírásukkal
hitelesítik. ĺtaďćl a tV. a) 1. pontban felsorolt inténnények igazgatői źital adott teljességi
nyi|atkozat alapjźn teljes felelősséget vríllal aľľa, hogy a megá||apodásban és mellékleteiben
köztjtt tények, adatok, információk a megállapodás fiiggehékétképező teljességi nyi|atkozatbarl
foglaltaknak megfelelően valósak, teljesköľűek, érdemi vizsgźiatľa alkalmasak.

A Megállapodas 7 eredeti példányban készĹilt és 9 számozott oldalbő| á|l, amelyből 4 pé|ďany

az Atadőq 3 példány az Atlłevőt illet meg.

Budapest, 2012. decembeľ 12.

dr. Kocsĺs M:áúé polgáľmesteľ
átadől

P éĺlzugyi elleqj e gyzés :

Práris Gyul ané pénangyi tigyosztrĺlyv ezető
átadő

Jogi ellenjegyzés:

Rimíĺn Edĺna jegy zó nevében és felhatalm azasbő|
Dľ. Mészĺĺľ Erika aljegyzo

áúaďől

Egyetéľtek:

Maľekné dľ. Pĺntér Aľanka
mb. elnäk

átvevő

tankeľületiigazgatćl
átvevő

áĺtvevő

jogĺ ellenjeryző
áúvevő



Amegállapodasęlválaszthatat|anrészétképezikazalábbimellékletek:

1. melléklet: A köznevelési feladatot eIIźtő íĺtézményekben foglalkoztatottak áúadásra keľülő
Iétszáma

2. melléklet: A közrrevelési intézményekkel ĺisszefiiggő fenntartói feladatokhoz kapcsolódó
munkakĺ jrbenfoglalkoztatottakźúadźsrakeľĹilő|étszźma

3' melléklet: A köznevelési intézmények szakĺĺai feladatellátźsźłloz kapcsolódó taryyi
eszkĺizök

4. melléklet: Aktiznevelési intézmények szakmai feladatellátźsźůlozkapcsolódó gépjármiĺvek
5' melléklet: A köznevelési intézményekkel ĺisszefüggő fenntartói feladatok el|źtásához

kacsolódó tar gyí eszközök
6. melléklet: A köznevelési intézményekkel cisszefiiggő feľrntaľtói feladatok e|látásźúloz

kacsolódó gépj ármiivek
7. melléklet: Aköznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok
8. melléklet: A közrevelési intézményekkel ĺisszefüggő fenntaľtói feladatok e|Iátását biztosító

ingatlanok
9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, őńadásra

kerülő infokommunikációs eszközök, szetzoi jogvédelem alá eső termékek
10. melléklet: A köznevelési iĺtézményekkel összefiiggő fenntartói feladatok ellátásahoz

kapcsolódó, źńađźsra keľülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső
teľmékek

1 1. melléklet: Szeľződések
12. melléklet: A kĺjznevelési intézmények szakmai feladatellátźsáúloz, fenn-

taĺtźsźůloz/mtil<öđtetéséhez kapcsolódó követelésállomríny, adósságĺállomány (12., |2/a)
13. melléklet: A köznevelési intézmény sza]gnai fe|adatelLátasźůloz, fenn-

taľtĺásďroz/mfüödtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres tigyek
14. melléklet: A köznevelési intézľrények fenrftartźsźxal kapcsolatos folyamatban levő,

tewezett közbeszerzések ( 1 4., I 4 ĺ a.)
1 5. melléklet: A közrevelési intézrnényekhez kapcsolódó proj ektek
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Függelék

TEI,.ĺES SEGI NYILATK0Z NI

Alulírott dr. Kocsis };/rźńé, mint a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat
képviseletében eljaľó vezeto (a továbbiakban: átadő) kijelentem, hogy a mai napon, 20If.
decembeľ |2.-én az źúvevő részéte (a továbbiakban: áfuevó) a megállapodással átadottakon
túlmenően nem áll rendelkezéselnÍe a köznevelési feladatot ellrító egyes önkormányzati
fenntaľtású intézmények átlami fenntaľtásba vételéről szőIő 2012. évi CLXXXWII. tĺiľvényben
meghatáĺozott intézményi köľ (átvett intézmények) mrĺködése kcjrébe eső adat, információ'
tény, okirat, đokumentum, valamint kijelentem, hogy az źita|amtett nyilatkozatok és az átađott,

ismertetett adatok, infoľmációk, tények, okiľatok, đokumęntumok valóságtaĺtalmáért,
teljeskoníségéétt, és az érdemivizsgáIatta alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elváIaszthatatlan részétképezi az átadás-átvételi megállapodásnak'

Budapest, 2012. december 12.

dr. Kocsis Máté polgáľmester
Atadó
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