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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatáĺ ozati j av as|at a bízottság szálmźlt a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I.II. Előzmény, ĺndokolás
A nemzeti köznevelésľől szóló 201l. évi CXC. töľvény (továbbiakban: Nkt.) 73.$ (3) bekez-
dése rende|kezik aĺról, hogy az iskolában intézméĺyi tanács hozhatő létľe a helyi köz<isségek
érdekeinek képviseletéľe a szĹilők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti
települési <inkoľmányzat, egyházijogi személyek, a he|yi gazdasági kamaľfü azonos szźmtl
képviselőjéből és a fenntaľtó delegáltjából. Annak érdekében, hogy a helyi közösségek érde-
keinek képviselete abban az esetben is érvényre juttatható legyen, ha az Nkt. ęredeti szabá|yai
szerint nem tuđjfü létľehozni az intézményi tanácsot, a nemzeti kĺiznevelési törvény módosĹ
tasaről sző|ő 20|3. évi C)O(XV[. tĺiľvény az intézményi tanács egy új, kĺitelező típusríról
ľendelkezik 20|3 . augusztus 3 1-tő1, melyet a szülők, a nevelőtesttilet és az intézmény székhe-
lye szeľinti telepĹilési ĺĺnkoľmány zat de|egá|tj aiból kell létľehozni.
Budapest Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete a373/20|3. (x.02.) szĺĺmú határo-
zatával a Józsefuaľosban mfüödő köznevelési intézmények intézményi tanácsába az a|éhbi
személyeke t de|e gźita:

a) Deak Diĺík Altalanos Iskola: Zentai oszkár
b) Lakatos Menyhéĺt Általános Iskola és Gimnĺĺzium: Balogh Istvón Szilveszter
c) Losonci Téri Altalanos Iskola: Vörös Tamás
d) Budapest VIII. Keľületi Németh Lász|ő Altalános Iskola: řłľno.!!ĺ:r,(
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ę) Molnaľ Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: Szilógłi Deme-
ter

Đ Józsefuiíľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola:
Dudás Istvónné

g) Vajda Péter Ének-zeneiÁltalanos és Spoľtiskola: Dr' Ferencz orsolya
h) Józsefu étrosi Zęneiskola Alapfokti Művészeti Iskola: Soĺís GyÓrg,,
Đ Budapesti Fazekas Mihály Általĺĺnos Iskola és Gimnazium: Egrý Atnlaj) Budapest VIII. Keľületi Vtiľösmarty Mihály Gimnĺázium Szitágłi Demeter
k) Buđapesti Bátczi Gusztáv ovoda, Ált. Iskola és Készségfejlesňő Speciális Szakiskola:

Dr. Dénes Margtt

III. TényáItás
A Szakkay József Szakkozépiskola azza| kéréssel fordult onkormĺínyzatunkhoz, hogy az is-
kola intézményi tanácsába delegáljon egy föt a jogszabá|yi előírásoknak megfelěiően. A
sza|<középiskola 2009 óta rendelkezik telephellyel Józsefuáľosban. A közneveléśi intézmény
székhelye 2013. szeptember l-jétől Budapest VIII' Baľoss ll. I27 . V3A. Tekintettel arra, hogý
a sza|<ki5zépiskola józsefuiíľosi székhellyel rendelkezik, előny<is, ha az onkormźnyzat u 

",uk-kĺizépiskol a szakmai munkájába betekintést nyer.

Az intézményi tanács mega|akitźtsának kötelezettségét jogszabá|y írJa eIł|. Az intézményi ta-
nács
a) jogi személy, amely hatósági nyilvantartásba vétellel jĺin |étre, a hatósági nyilvántaľtást az
oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) vezeti,
b) szék,he|ye azonos az érintett iskola székhelyével,
c) tagait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye a|apjźn a fe|adat
e||źttásźna,
d) e|nökének az vá|aszthatő meg, aki életvitelszefijen az intézmény székhelyével azonos tele-
ptilésen lakik,
e) ugyrend a|apjźn mfücĺdik, az ügyľendet azintézményi tanács do|gozzaki és fogadj a eI az-
za|'hogy az e|fogadott ügyrendet az intézményi tanács elntjke tegkésőbb az e|fogidasi kcivető
tizenötödik napon megkiildi a Hivatalnak jőváhagyásra, 

,'' .

fl ngyrendjének a Hivatal źL|ta]-tortént jőváhagyását követłíen azintézményi tanácsot a hivatal
felveszi a hatósági nyilvántaľtásba.

Az intézmény vezetője félévenként beszámol az iĺtézmény mfüödéséľől az intézményi ta-
nácsnak, amely álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntaľtó szálmźna. Az intézményi
tanácsok vźrhatőan havonta egy alkalommal fognak ülésezni.

IV. Jogszabályi ktirny ezet ĺsmeľtetése
A Képviselő-testĹilet hatásköre anemzeti köznevelésrő| sző|ó 20II. évi CXC. tĺirvény 73.$
(3)-(4) bekezdésén alapul.

V. A đöntés taľtalmának ismeľtetése
A Képviselő-testĹilet a Szakkay József Szakkcizépiskola intézményi tanácsźlbatag delegálásá-
ľól gondoskodik.

vI. A döntés célja, pénzüryi hatása
A dĺjntéssel a jogszabályi kĺitelezettségnek tesz eleget az onkoľmányzat, a dtintés pénnjgyi
fedezetetnem igényel.

Kéremaza|ábbihatźlrozati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1) a Szakkay Jőzsef Szalď<özépiskola (székhely: 1086 Budapest, Baľoss u. 127.U3A) intéz-
ményi taĺác s źtb a Kai s er J ő zsefet de|e gá|j a,

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2013 . november 20.

2) felkéri a polgármestert, hogy ahatátozat 1) pontjáľóI tájékońassa a köznevelési intézmény
igazgatőjtń.

Felelős: polgármester
Hattniđő : 20L3. november 25.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humĺínszo|gáItatási|JgyosnáIy

Budapest, 2013. novembeľ 5.

s"pa^ P"t€ł
Santha Péteľné
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyzo

đt.Mésztr Eľika
aljegyző
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