
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 31. § (2)              
bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó,           
óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az          
oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési         
szerződés) alapján – részt vehet a köznevelési törvényben meghatározott köznevelési          
közszolgálati feladatok megvalósításában.  
  
Újbuda Önkormányzata mindig fontosnak tartotta, hogy a nem az általa fenntartott, de XI.             
kerületi gyermekeket ellátó intézményeket – mivel azok kötelező feladatokat         
vállaltak/vállalnak át az Önkormányzattól – támogassa. 
  
Újbuda Önkormányzata a Briliáns Oktatási Alapítvánnyal – a Talento-Ház Alapítványi          
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában – 2017. december           
31-ével lejáró köznevelési megállapodását kívánja újra megkötni a XI. kerületben állandó           
lakosként az óvodába járó ellátott gyermekekre további 10 év időtartamra. 
Az óvoda eddig is évente több kerületi gyermek ellátását végezte jó színvonalon, ezért             
javasolom a köznevelési megállapodás megkötését a határozat melléklete szerint. 
  
Újbuda Önkormányzata által az intézmény működtetéséhez bérbeadott 3170/98 hrsz-ú         
(természetben: Budapest, XI. kerület Rátz László utca 4.) ingatlan többször módosított bérleti            
szerződését ez a megállapodás nem befolyásolja, annak lejárati határideje: 2042. augusztus           
31. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. augusztus 29. 
  
 
                                                                                                      dr. Molnár László 
   
 
 
 
 
 
 


