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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság 
testű letnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Belső-Pesti Tankerületi Központ  2019.  március  12.  napján kelt megkeresésében azzal a kéréssel 
fordult a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz (a továbbiakban: 
Önkormányzat), hogy a nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  83. 
§  (3)-(5)  bekezdéseiben foglaltak alapján a Belső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelő i jogával 
érintett Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnáziumhoz  (1086 Budapest, Bauer  Sándor utca  6-8.; 
továbbiakban: Iskola) kapcsolódó átszervezés vonatkozásában — az ingatlan tulajdonosaként — 
gyakorolja véleményezési jogát. 

Előzményként rögzítendő, hogy az Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottsága  279/2018.  (IV.16.) számú határozatában úgy döntött, hogy az Nkt.  83.  §  (3) 
bekezdés  b)  és a  (4)  bekezdés  h)  pontja szerinti véleményezési jogával élve tudomásul veszi az Iskola 
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Köznevelési Hídprogramba lépése miatti átszervezését. Az átszervezés a  2018/2019.  tanévben nem 
valósult meg, ezért a Belső-Pesti Tankerületi Központ a  2019/2020.  tanévtő l kívánja bevezetni a 
programot, melyhez ismételten kéri az Önkormányzat véleményét. 

A  Belső-Pesti Tankerületi Központ illetékességébe tartozó intézményekben tanuló gyermekek közül 
számos olyan gyermek is van, aki kiesik a köznevelés rendszeréből. Ezen gyermekek megsegítésére a 
Köznevelési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás biztosítaná a köznevelés rendszerében 
maradást, illetve a középfokú oktatásba való későbbi bekapcsolódás lehetőségét. 

A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.  (VIII.31.) EMMI rendelet  180.  §  (1)  bekezdése szerint az a tanköteles korú tanuló, aki 
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  de  középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az 
általános iskola kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban folytatja, amelynek időtartama egy 
évfolyam.  A  Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és 
szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, 
de  hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat.  A  Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-
oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, 
illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő 
belépéshez szükséges ismeretekkel.  A  Köznevelési Hídprogram keretében a tanuló középfokú iskolába 
történő felvételi vizsgát tesz.  A  program végén a tanulmányi követelmények teljesítésérő l a szervező 
iskola tanúsítványt állít ki. Az Nkt.  14.  § (I) bekezdése szerint a Köznevelési Hídprogramok segítséget 
nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a 
munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, 
tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai 
tevékenységgel. 

A  Belső-Pesti Tankerületi Központ — az intézmény vezetésével egyeztetve — a  2019/2020.  tanévtő l 
kezdeményezi, hogy a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium  (1086 Budapest, Bauer 
Sándor  u. 6-8.)  alapfeladata a Köznevelési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás feladattal 
bővüljön. 

Az iskola alapfeladatának a Köznevelési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás feladattal való 
bővülését támogatta az iskola alkalmazotti közössége, az intézményi tanácsa, a szülő i szervezet és a 
diákönkormányzat. 

Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy az Önkormányzat az Nkt.  83.  §  (4)  bekezdés  h)  pontja alapján 
véleményezési jogkörében támogassa az Iskola átszervezését akként, hogy az Iskola alapfeladata bővül 
a Köznevelési Hídprogramban történő neveléssel-oktatással. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az Önkormányzatot megilleti a véleményezés joga a tulajdonában levő ingatlanban működő Lakatos 
Menyhért Általános Iskola és Gimnázium átszervezése vonatkozásában.  A  Belső-Pesti Tankerületi 
Központ felkérte az Önkormányzatot az átszervezéssel kapcsolatos vélemény megküldésére. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy az Önkormányzat éljen a jogszabályban biztosított véleményezési jogával, az 
előterjesztés szerinti köznevelési intézmény tervezett átszervezésével kapcsolatban.  A  döntés pénzügyi 
fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület feladatköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
l
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 törvény  23.  §  (5)  bekezdés  17.  pontján, hatásköre a  41.  §  (3)  bekezdésén alapul. Az Nkt.83. §  (3) , 
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bekezdés  b)  pontja, valamint a  (4)  bekezdés  h)  pontja értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény 
átszervezésével összefüggő döntése előtt kikéri a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos 
önkormányzat véleményét. 

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

a nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  83.  *  (3)  bekezdés  b),  valamint a  (4)  bekezdés 
h)  pontja szerinti véleményezési jogával élve tudomásul veszi a Lakatos Menyhért Általános Iskola és 
Gimnázium (székhely:  1086 Budapest, Bauer  Sándor utca  6-8., OM  azonosító:  034923)  Köznevelési 
Hídprogramba lépése miatti átszervezését a  2019/2020.  tanévtől kezdődően. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2019.  április  15. 

dr. Sara Botond Sántha Pétemé 
polgármester alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Józsefvárosi önkormányzat 

Budapest 
Baross  u. 63-67. 
1082 

dr. Sára Botond 
polgármester úr 
részére 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 
Telefon: 

Tárgy: 

TK/194/011373-3/2019 

Varga  Anikó 
+36-1-795-8135 

vélemény kérése 
intézményinszeniezésheZ 

Tisztelt Polgármester  r! 

A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi  CAC.  törvény (továbbiakban: Nkt.)  84.  §  (7) 
bekezdése  d)  ponlja értelmében a tankerületi központ által fenntartott köznevelási 
intézmények esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása  eve  májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezésével kapcsolatban. 

A  fenntartói döntés meghozatalához szükséges vélernényezési eljárást - az Nkt, által 
meghatározott érintettek ás határidők alapján - a tankerületi központ folytatja  It,  majd 
szakmai javaslatával és a véleményezési eljárás dokumentációjával együtt terjeszti fel a 
döntéshozónak. 

A  Belső-Pesti Tankehilen Központ illetékességébe tartozó intézményekben tanuló gyermekek 
közül több olyan gyermek is van, aki kiesik a köznevelés rendszeréből. Ezen gyermekek 
megsegítésére a Kiiznevelési  Hid  program keretében felyä neve/és-oktatás biztositaná 
köznevelés rendszerében maradast, illetve a középfokú oktatásba való későbbi bekapcsolódás 
lehetőséget. 

A 20/2012.  ( VIII.  31.)  EMMI rendelet  180.  §  (1)  bek. foglaltak szerint „Az a tanköteles korú 
tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  de  középfokú iskolába nem nyert 
felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban 
folytatja, amelynek időtartama egy évfolyam.  A  Köznevelési Hídprogramban szervezett 
nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak 
biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges,  de  hiányzó alapvető ismereteket, 
kompetenciákat.  A  Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a 
tanulókat sz egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve 
pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő 
belépéshez szükséges istneretekkel.  A  Köznevelési Hídprogram keretében a tanuló középfokú 
iskolába történő felvételi vizsgát tesz.  A  program végén a tanulmányi követelmények 
teljesítésérül a szervező iskola tanúsítványt állít ki." 

A  Belső-Pesti Tankerületi Központ - az intézmény vezetésével egyeztetve - a  2019/20. 
tanévről kezdeményezi, hogy a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium  0086 Bp., 

Székhely:  1071 Budapest,  Damianieb tdea  6. 
Telefon 6-1-785:3518; +36-1-788-3133; Mobil: +36-30-626-6438 

mariannaToMaieldc.gov.hu 
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Bauer  Sándor  u. 6-8. OM: 034923)  alapfeladata a Köznevelési  Hid  program keretében folyó 
nevelés-oktatás feladattal hövilljön. 
A  fentiek szerint szükséges, hogy az iskola szakmai alapdokumentumába, a köznevelési 
alapfeladatok között rögzítésre kerüljön a Köznevelési Híd program keretében folyó nevelés-
oktatás. 

A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)  4.  * II. pontja 
alapján az intézmény alapfeladatának bővülése ittszervezesnck minösill,  es  az Igkt.  83.  §  (3)-
(4)45)  bekezdései szerint kell eljárni: 

„ A  fenntartó 
a) a közneveiási intézmény 

inszervezésével, 
c) 

e) 
összeigiggő döntése vagy véleményének *la/crease) előtt beszerzi a  (4)  be kezdésben 

foglaltak véleményét. 

(4)4  fenntartó  (i)  bekezdésben foglalt döntése  eat  ki kell kérni: 
az intézmény alkalmazotti közössége. 

N...  az iskolaszék 
cv a szülői szervezet, 
11)  az iskolai ditikönkorntányzat, 
e) 

gl . 
Ii]  a vagyonkezelésében Ievö ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
videményét. 

(S) (3)-(4)  bekezdésben meghatározott vélemény kialakitrisához... legalább tizenöt 
napot ken biztosítani az érdekeltek részét" 

Kérem,  bogy  a Lakatos Menyhért Általános Iskola ás Gimnázium Híd Programba lépése 
miatti átszervezést - mint az ingatlan tulajdonos önkormányzat képviselője — sziveskedjék 
véleményével tintogatni ás a döntésről szóló határozatot a Belsö-Pesti Tankerületi Központ 
címére  (1071 Budapest,  Damjanich utca  6.)  a  label()  leghamarabb megküldeni. 

Szíves együttmüködeset köszönöm. 

Budapest, 2019.  március  12. 

Tisztelettel; 
LbJLflt 

dr. Tolnai Mmianna 
tankerületi igazgató 
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