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Táľgy : Javaslat tagok delegálásá ra az intézményi tanácsokba

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, ahatározat eLfogađásához egyszerű szavazatlobbség
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Váľos gazdálko dási és P énzü gyi Bĺzotts á g v éIemény ezi

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi x

Hatfu ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Yźrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsá8ÄIumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|őter jesztésmegfźrgya|ásátt.

Tĺsztelt Képviselő-testüIet!

I-II. Előzmény' ĺndok|ás

Anemzeti köznevelésľől szóló 20II. évi CXC. töľvény (továbbiakban: Nkt.) 73.$ (3) bekez-
dése rendelkezik aľról, hogy az iskolában intézményi tanács hozhatő létre a helyi kĺizösségek
érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestilet, az intézmény székhelye szerinti
teleptilési tinkormányzat, egyházijogi személyek, a helyi gazđasági kamaľák azonos számí
képviselőjéből és a fenntaľtó delegáltjából.

A jőzsefvźrosi ktjznevelési intézményekben az e|mult időszakban nem jöttek |étte az intéz-
ményi tanácsok, mivel aztegyikérdekelt szerv sem kezđeményeńe.

Annak érdekében, hogy a helyi kcizĺisségek érdekeinek képviselete abban az esetben is ér-
vényre juttatható legyen, ha az Nkt. eredeti szabá|yai szerint nem tudjfü létrehozni az intéz-
ményi tanácsot, anemzeti k<jznevelési törvény módosításarő| sző|ő 20|3. évi CXXXVII. tör-
vény az intézményi tanács ęgy új, kötelező típusaľól rendelkezik, melyet a szu|ők, a nevelő-
testület és az intézmény székhelye szerinti telepiilési önkormányzat đeIegá|daiból kell létre-
hozni. Az igy megalakított intézményi tanács első ülését az intézmény vezetójének 2013. ok-
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tóber 15-is össze kell hívni.
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III. Tényállás

A Klebęlsberg Intézményfenntaľtó Kcizpont Budapesti VIII. Taĺ]keľületének Igazgatőja fuás-

ban kéľte hogy onkormtnyzatlstlk _ a jogszabá|yi előítasoknak megfelelően - delegáljon ta-
gokat az alétbbi iskolfü esetében azintézsnényi tanácsokba:
Deák Diak Altalanos Iskola, Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium, Losonci Téri
Áttalanos Iskola, Buđapest VIII. Kęľületi Németh Lász|ő Általanos Iskola, Molnáľ Feľenc
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola, Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani lĺltézmény és Általanos Iskola, Vajda Péteľ Ének-zenęiÁltalanos és Spoľtis-
kola, Józsefuarosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, Budapesti Fazekas Mihály Altalá-
nos Iskola és Gimnázium, Budapest VIII. Keľületi Vöľ<jsmaľty Mihály Gimnázium, Budapesti
Bźľczi Gusztáv óvoda, Ált. Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola.

Azintézsnényi tanács megalakításanak kötelęzettségét jogszabáIy irja elő. Műk<jdésének pozi-
tív hatźsa megnyilviínulhat abban, hogy az intézményi tanács az iskola műkcjdésének támoga-
tásźraalapítvanýhozhatlétre.Azintézményitanács
a) jogí szemé|y, amely hatósági nyilvĺántaľtásba vételleljön létte, a hatósági nyilvántartást az
oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) v ezeti,
b) széIúelye azonos az &intett iskola székhelyével,
c) tagaít az iĺtézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye a|apjźn a feladat
ellátásfua,
d) e|nokének az vźiasńhatő meg, aki életvitelszerueĺ az intézmény székhelyével azonos tele-
pülésen lakik,
e) igyrcnd a|apjan múkĺjdik, az ügyrendęt az intézményi tanács đo|gozza ki és fogadj a eI az-
za|,hogy az e|fogađott ügyrendet azintézményi tanács elntjke legkésőbb az elfogadźlst k<jvető

tizenötödik napon megktĺldi a Hivatalnak jőváhagyáva,

fl ugyreĺdjének a Hivatal által töľtént jővahagyását követően aziĺtézményi tanácsot a hivatal
felveszi a hatósági nyilvántaľtásba.
Az intézmény vezetője félévenként beszámo| az intézmény műkĺjđéséro| az íntézményi ta-
nácsnak, amely álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntaľtó szźrnáta. Az intézményi
tanácsok vźtrhatőan havonta egy alkalommal fognak ülésezni.

Tekintettel aľra, hogy onkormanyzatunk vállalta 2013. januar l-jétől a köznevelési irľézmé-
nyek mfüödtetését, előnyĺls, ha az adott intézmény szakmai munkájába bętekintést nyer és

vél eményé v e| fotmź,Jj a azt,

IV. Jo gszabályÍ ktirny ezet ismeľtetés e

A Képviselő-testtilet hatásköre anemzeti köznevelésről szóló 20II, évi CXC. törvény 73.$
(3)-(4) bekezdésén alapul.

V. A döntés taľtalmának ismeľtetése
Javasolom, hogy a Képviselő-testiilęt delegáljon 1-1 tagot a fęnt felsoľolt intézméĺyek intéz-
ményi tanácsába.

vI. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása
A d<jntésse| a jogszabáIyi kote|ezettségnek tesziink eleget. A dĺjntés pénzngyi fedęzętet nem
igényel'

Kérem az a|ábbi hatát o zati i avas lat elfo eadás át.
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A Képviselő-testĹilęt úgy dönt, hogy

1) a Józsefuárosban mfüĺjdő köznevęlési iĺtézmények intézményi tanácsába az a|álbbi szemé-
lyeket delegálja:

a.) Deák Diák Általános Iskola
(1082 Budapest, II. Janos Pá|pápatér 4.)

b.) Lakatos Menyhéľt Általános Iskola és GÍmnázium
(1086 Budapest, Bauer S. u. 6-8.)

c.) Losonci Téri Általános Iskola
(1083 Budapest, Losonci tér 1.)

d.) Budapest VIII. KeľületÍ Németh Lászlól Általános Iskola
(1084 Budapest, Német u. 14.)

e.) Molnáľ Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola
(1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.)

f.) Józsefuáľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Intézmény és Altalános Iskola
(1084 Budapest, Tolnai L. u. 1l-15.)

g.) Vajda Péteľ |ínek.zenei Általános és Sportiskola
(1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3l.)

h.) Józsefuáľosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
(1082 Budapest, Nap u. 33.)

i.) Budapesti Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnázium
(1082 Budapest, Horváth Mihály téľ 8.)

j.) Budapest YIII. Keľületĺ Vtirösmaľty Mihály Gimnázium
(1085 Budapest, Horĺínszky u. 11.)

k.) Budapesti BárcziGusztáv ovodao Alt.Iskola és Készségfejlesztő SpeciáIis Szakiskola
(1082 Budapest, Üľoi ĺt z0.;

Felelős: polgármester
Hattmdő: 2013. október 02.

2) felkétí a polgáľmestert, hogy a hatáĺozat 1) pontjáróI tájékonassa a Klebelsberg Intéz-
ményfennt artő Ko zp ont B udap esti V I II. Tankeľület ének lgazgatőj át.

Felelős: polgáľmester
Határíđő: 2013. október 03.



Budapest, 2013. szeptember 20. ś'+o- N'{
Sántha Péterné
alpo1gármesteľ

Töľvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző ŕ
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