
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2018. novemberi rendes ülésén döntött az önkormányzati tulajdonban          
lévő ingatlanban működő kerületi köznevelési intézmények igazgatóinak megbízási szerződés         
szerinti feladatok ellátásáról 2019. január 1-jétől december 31-ig. 

Ez a döntés az alábbiak miatt született: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 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. 

A fentiek szerint megszűnt az Önkormányzat működtetői joga, azonban egyes feladatok, mint            
a közétkeztetés, a nyári napközis tábor, a szünidei étkeztetés továbbra is Önkormányzatunk            
feladata maradt, valamint az önkormányzatunk tulajdonában lévő ingatlanokban működnek.         
Ezen feladatok végrehajtásához szükséges az iskolák vezetőinek munkája is. 

A munkájukat megbízási jogviszony keretében látják el és az alábbi feladatokra szólnak: 

 
1. A közétkeztetés iskolán belüli szervezése: 

● az E-MENZA rendszer használatának ellenőrzése, időszakos      
adatszolgáltatások és kimutatások határidőre történő elkészítésének      
biztosítása; 

● A közétkeztetésben diétás étkezést igénylők orvosi és szülői igazolásának         
gyűjtése, továbbítása, valamint a megrendelések ennek megfelelő       
összeállításának biztosítása; 

● A közétkeztetéssel kapcsolatos vélemények begyűjtése és havonta egyszer a         
Megbízó felé továbbítása. 

2. A nyári napközis tábor, és a szünidei étkeztetéssel kapcsolatos feladatok szervezése: 
● a gyermekek jelentkeztetése, névsorok megküldése a táborvezetésnek, 
● pedagógusok biztosítása, hiányzás esetén pótlása, 



3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyon védelme, és az azokkal            
kapcsolatos feladatok: 

● Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és ingó vagyonban        
bekövetkezett káresemény jelentése egy időben a fenntartó felé történő         
jelentéssel. 

● Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és ingó eszközök leltározásában          
és selejtezésében való részvétel a szabályzatok szerint. 

4. A kerületi tanulmányi versenyekkel és a diákolimpiával kapcsolatos intézményi         
feladatok szervezése. 

5. Az Önkormányzat által szervezett események (kerületi tanévnyitó, kerületi tanévzáró,         
kerületi nemzeti ünnepek: március 15., október 23.) iskolán belüli szervezése. 

Javasolom, hogy 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig megbízni az 1. számú            
mellékletben szereplő 16 általános és középiskola igazgatóját a 2. számú melléklet 1.            
megbízási szerződése, a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium          
igazgatóját a 2. számú melléklet 2. megbízási szerződése szerint, és a Budapesti Komplex             
Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája igazgatóját a 2. számú melléklet 3. megbízási           
szerződése szerint. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 

  

Budapest, 2019. december 6. 
 

  Orosz Anna 
 

 
 
 


