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Tisztelt Képviselő-testiilet!

I-II. Előzmények, a beterjesztés indoka
A nemzeti kĺjznevelésről szóló 20Il. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 73.$ (3) bekez-
désę rendelkezik arról, hogy az iskolában iĺtézményí tanács hozhatő létľe a helyi kĺiztlsségek
érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestuIet, azintézméĺy székhelye szerinti
települési önkormányzat, egyházijogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos szźtmil
képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából. Aĺmak éľdekében, hogy a helyi közcisségek érde-
keinek képviselete abban az esetben is érvényre juttatható legyen, ha az Nkt. eredeti szabá|yai
szerint nem tudják |étrehozni az intézményi tanácsot, a nemzeti köznevelési tĺirvény móđosí-
tásźtőI sző|ő 2013' évi CXXXVII. tĺirvény az intézményi tanács egy új, kötelező típusĺáľól
rendelkezik 20|3. augusztus 3 l-től, melyet a sziilők, a nevelőtestület és az intézmény székhe-
lye szeľinti települési önkormany zat de|egáItj aiból kell létrehozni.
Budapest Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-tęstiilete a37312013. (X.02.) szźtmuhatáro-
zatźlval a Jőzsefvárosban mtíködő kĺjznevelési intézmények intézményi tanácsába az alábbi
személyeket delegálta: ,... 'i ..' ' ,"

a) Defü Diák Általanos Iskola: Zentąi oszkar
b) Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium: Balogh István Szilveszter
c) Losonci Téri Altalanos Iskola: Vĺjros Tąmás
d) Budapest VIII. Kertileti Németh Lász|ő Általanos Iskola: Sántha Péteľné
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Előteľj esztő : Santha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testülęti ülés időpontj a:2014. február 05. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat tag delegálásáľa a Raoul Wallenbeľg Szakkiizópiskola és Szakiskola
intézménvi tanácsába

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a hataľozat e|fogađásźlhoz minősített szavazattobb-
ség sziikséges.
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VárosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véIeméĺyezi X

Határozati j av aslat a bizottság, számár a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aze|óterjesnés megtárgya|ását.



e) Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvĺĺ Általanos Iskola: Szitógłi Deme-
teľ

Đ Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani lrÍézmény és Általános Iskola:
Dudós Istvánné

g) Vajda Péter Ének-zenei Általanos és Sportisko|a: Dr. Ferencz orsolya
h) Józsefuárosi Zeneiskola Alapfokú Múvészeti Iskola: Soós Gyorg,l
i) Budapesti Fazekas Mihály Altalános Iskola és Gimnazium: Egry Attila
j) Budapest VIII. Kertileti Vörösmaľty Mihály Gimnázium: Szilcig1li Demeter
k) Budapesti Bźrczi Gusztáv óvoda, Ált. Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola:

Dr. Dénes Margit.
A Képviselő-testület 42fl20I3. (XI.20.) szźlműhattrozattwal a Szakkay Jőzsef Szakkĺizépis-
kola (székhely: 1086 Budapest, Baross u. 1.27.Il31ł) iĺtézményi tanácsába Kaiser Józsefet
delegálta.

III. Tényállási adatok
A Raoul Wallenbeľg Szakközépiskola és Szakiskola (1083 Budapest, Ludovika téľ 1.) ígazga-
tőja azza| kéréssel fordult onkoľmĺĺnyzatwk.hoz, hogy az iskola íĺtézményi tanácsába dele-
gáljon egy főt a jogszabttlyi előíľásoknak megfelelően. A szakközépiskola a Klebelsbeľg In-
tézményfenntartő Kozpont Fővarosi Szakképzési osztáIyához tartozik, az iskolaépület pedig
állami tulajdonban van. Tekintettel aľra, hogy a szal<kozépiskola közétkeztetési fe|adatait a
JózsefuarosíIntézménymfüödtető Központ által onkoľmányzatlxlklátja el, ezért e|oĺyös, ha
az intézmény szakmai munkáj ába betekintést nyertink.

Az intézményi tanács megalakításanak kötelezettségét jogszabáIy iÍJa e|ő. Az intézményi ta-
nács
a) jogi szeméIy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvantaľtást az
oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) v ezeti,
b) székhe|ye azonos az éríntett iskola székhelyével'
c) tagsait az intézméĺyvezeto bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye aIapjźn a feladat
elLźńására,
d) e|ĺokének az váIaszthatő meg, aki életvitelszetueĺ az intézmény székhelyével azonos tele-
pülésen lakik,
e) igyreĺd aIapján működik, az igytendet az intézményi tanács doIgozza ki és fogadj a eI az-
za|,hogy az e|fogadott tigyľendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az e|fogadtlst kĺjvető
tizenötödik napon megküldi a Hivatalnak jővźhagyásra,

fl ugyrenđjének a Hivatal által tonént jóvĺáhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal
felveszi a hatósági nyilvántaľtásba.

Az intézmény vezetője félévenként beszámol az iĺtézłnény múködéséľől az intézményi ta-
nácsnak, amely álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.

Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testület a Raoul Wallenbeľg Szakkcizépiskola és Szakiskola intézményi tanźrcsá-

ba tag delegálásáról gondoskođik.

V. A dtintés célja, pénzůigyĺ hatása
A dcintéssel a jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget az onkormtlnyzat, a dĺjntés péĺungyi
fedezetet nem igényel.

VI. Jo gszabáIyi körny ezet
A Képviselő-testület hatásköre anemzeti köznevelésről szóló 201|. évi CXC. ttirvény 73.$
(3)-(4) bekezdésén alapul.



Kéľemazalábbíhatźrozati javaslatelfogadását.

H,ą'ľÁnoz.łTI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1) a Raoul Wallenberg Sza|d<ozépiskola és Szakiskola (székhely: 1083 Budapest, Ludovika
tér 1.) intézményítanácsába ...-t delegálja,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. februar 05.

2) felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatátozat 1) pontjáľól tájékoztassa a köznevelési intézmény
ígazgatójźú.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februáľ 15.

A dłintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Humĺĺnszolgá|tatásiIJgyosztá|y

Budapest, 2014. január |4,

Św**ffiJ
alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyzo

nevében és megbízásából
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