Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2017. december 19-ei rendes ülésén a 226/2017. (XII. 19.) XI.ÖK
határozatában döntött a kerületi köznevelési intézmények igazgatóinak megbízási szerződés
szerinti feladatok ellátásáról 2018. január 1-jétől december 31-ig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2013.
január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, a többi gyermekekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a
KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben
meghatározott tankerületi központba olvadtak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg
Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ, Újbuda esetében a Dél-Budai Tankerületi
Központ., az Újbudai Speciális Szakiskola esetében pedig a fenntartó és működtető a
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum.
A fentiek szerint megszűnt az Önkormányzat működtetői joga, azonban egyes feladatok, mint
a közétkeztetés, a nyári napközis tábor és a szünidei étkeztetés feladata továbbra is
Önkormányzatunk feladata maradt, melyhez szükséges az iskolák vezetőinek munkája is.
Javasolom 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig megbízni a 17 oktatási intézmény
vezetőjét az 1. melléklet 1. pontja szerinti megbízásban szereplő feladatokkal, a Weiner Leó
Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium igazgatóját pedig a 1. melléklet 2.
pontja szerinti megbízásban szereplő feladatokkal, tekintettel arra, hogy az intézmény
fenntartója 2018. szeptember 1-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye.
Javasolom, hogy Polgármester úr kössön megbízási szerződést az intézmények igazgatóival a
fenti feladatokra. Az ehhez szükséges bér és járulékok összegét, 20.649.600.- forintot az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szükséges biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot jóváhagyni szíveskedjék.
Budapest, 2018. november 15.
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