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BUDAPEST ToVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

T{rry: Javaslat 6llami fenntartrisri kdznevel6si
int6zmdny 6tszervezdsdnek
v6lem6nyez6s6re

Tisztelt K6pvisel6 asszony/rir!
Tisztelt Kiiznevel6si, Kulturdlis, Sport, Ifjtsdg- 6s Gyermekv6delmi bizottsigi tag!

A nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6 201 1. 6vi CXC. tdrvdny (a tov6bbiakban: Nkt.) 4. S 1 l. pontja
szerint int6zmdny6tszervezdsnek min6siil minden olyan fenntart6i d6nt6s, amely az alapiri
okirat, szakmai alapdokumentum 21. $ (3) bekezd6s c|j) pontjriban felsoroltak
brirmelyik6nek m6dosukisrival jrir, kivdve a jogszabdllw6ltozrisb6l eredo m6dosit6st es az
olyan vagyont 6rint6 ddntdst, amely vagyon a feladatell6t6shoz a toviibbiakban nem
sziiks6ges. Az Nld. 21. $ (3) bekezddse 6rtelmdben az intdztndny alapit6 okirata tartalmazza
tdbbek kdzdtt az intdzm6ny kdznevel6si alapfeladatanak jogszabdly szerinti megnevez6sdt.

Az Nkt. 83. $ (3)-(4) bekezd6sei szerint a ferurtart6 a kdmeveldsi int6zmdny iitszervez6s6vel

6sszefiigg6 ddnt6se vagy vdlem6nydnek kialakitrisa el6tt beszerzi - tdbbek kdzdtt - a

vagyonkezel6s6ben lev<i ingatlan tulajdonos dnkormilnyzat v6lem6ny6t.

A Centeniiriumi Altakinos Iskola intdzm6nlvezettij e

m6dositrls6val jrir6 javaslatot terjesztett el6: az iiltalSnos
kdzneveldsi sportiskolai feladattal.

a szakmai alapdokumentum
iskola alapfeladatdnak b6vitds6t

Az in€zm,lnyfenntart6 Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzpont egyetdrt az alapfeladat kdznevel6si

sportiskolai feladattal tdrt6n6 b6vitds6vel, arurak felmen<i rendszerben t0rt6n6 bevezetdsdvel.

Az Eszak-Pesti Tankertileti Kdzpont v6lemdnynyilvrlnitasra felk6r6 levelit az 1 . szilmir

mell6lrJet tartalmazza.

Kdrem a tisaelt Kdpvisel6 6s a tisztelt Kdzneveldsi, Kulturelis, Sport, Ifitsdg- 6s

Gyermekv6delmi bizottsrigi tag asszonl.t/urat, hogy az El6terjesa6sben szerepl6 hatitrozati
javaslatot 2020. fiorilis 2l-dn 12 6riie igdny szerint 6szrev6telezni 6s v6lem6nydt a

kovacs I 6.hu e-mail cimre megknldeni sziveskedj en.

Hatirozati javaslat: Budapest F6v6ros XVL ker0leti Onkormanyzat
Polgiirmestere - a kataszff6favddelemr6l 6s a hozzi
kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dositrisrir6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se .alapjdn - tgy
hatirozolt, hogy egyet6rt a CenteniiLt'iumi Altalinos Iskola
alapfeladauinak, kdznevel6si sportiskolai feladattal tdrt6n6
b<ivit6sdvel 6s gondoskodik a v6lem6ny Eszak-Pesti
Tankeriileti Kdzponthoz t6(6nti eljuttaris6r6l.

Hatittdo : 2020. 6prilis 3 0.

Felel<is: Kov6cs P6ter polgirmester

Kdsziilt a Polgdrmester 2020. dprilis 22-re tervezefi dafiisinek meghozatala cdljdb6l
Kdszitette: Majorni Szab6 Etelka intizmdnyi referens



Budapest, 2020.04.06.

T6rv6nyess6gi szempontb6l megfelel<i:

4
alpolgrirmester

t(9"*.3rv-n-
Jegyzo

Melldkletek:
l. sz. mell6klet: Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzpont levele

Vdlem6nvez6sre iavasolt bizotts6g:
Kdznevel6si, Kultudlis, Sport, I{ris6g- 6s Gyermekv6delmi Bizottsiig
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Eszak Pesti Tankeriileti Kdzpont

Kov{cs P6ter
Polgirmester rir r6sz6re

Budapest F6v:[ros XVI. keriileti Onkorminyzat

Budapest

Havashalom utca 43.

1163

Tdrgy: K<iznevel6si int6zrn6ny 6tszervez6s6nek v61em

Tis zte tt Po lgdrm ester (jr !

Iktat6sz6m: 2020 EPTKIW 0204
UgyintdzS: Zsoldos Kriszti6n

Mell6kletek:
lev6l

int6zm6nyvezet6i

XVi. kar. Ftoi+;;il:'ir..:l l,lrii ilivi:lei

Budapest, 2020. m6rcius 5.

Kov6cs Katalin
Eszak-Pesti Tankeriil eti Kdzpont

tankeriileti igazgat6

.-......dt, me{

20nw ?0

( LlC-izart:

A nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tdrv6ny (tovribbiakban Nkt.) 4. $ 11. pontja

alapjrin int6zm6ny6tszervez6snek min6siil minden olyan fenntart6i ddntds, amely az alapit6 okirat,

szakmai alapdokumentum 21. $ (3) bekezd6s c!) pontj6ban felsoroltak birmelyik6nek

m6dosul6s6val jir. Az Nkt. 83. $ (3) bekezd6se alapj6n, a fenntart6nak a trirgyban foglalt d<int6se

et6tt ki kell k6mie a (4) bekezd6sben foglaltak v6lem6ny6t, az (5) bekezd6sben meghat6rozott

hauiri d6 betartris6val.

A Centenririumi Attalinos Iskola int6zm6nyvezetdje a szakmai alapdokumentum m6dositis6val

jrir6 al6bbi javaslatot terjesztette el5:

Az dltaldnos iskolai alapfeladat blvitdse a kbzneveldsi sportiskolai feladattal.

Az int6zn6nyfenntart6 Eszak-Pesti Tankeriileti K6zpont egyetlrt az alapfeladat fenti b6vit6s6vel,

felmen6 rendszerben tdrtdn6 bevezetdsdvel.

Hivatkozva az Nkt. 83. g (5) bekezd6s6ben foglaltnkra, k6rem a javaslatot v6lem6nyezni 6s a

kialakitott v6lem6nyt sziveskedjen a fenti jogszab6lyban rdgzitett hatrlrid6ig r6szemre

megktildeni.

segil6 egyiittmiik<id6s6t k6sz6n<im.

I 165 Budapest, J6kai M6r u. 6. II. em.
Tel:06 l/795 8l8l

E-mail: katalin.kovacs@kk. gov-hu



CENTENARIIIMI ALTAIAN O S ISKO LA
1165 Budapest Sasvdr u, 101.

'lel/Fax 1403-6214

E-mail: info@centi.hu

oM-035090

Iktat6szixn:19/2020

Eszak-Pesti Tankeriileti Kiizpont
1165 Budapes! J6kai M6r u. 6.

Kovics Katalin igazgat6 asszony
r6sz6re

Tisztelt Igazgat6 Asszony!

A jtiv5 tan6vt6l iskol6nk a k6telez6 beiskol6zdsi k6telezetts6g mellett tervezi kdznevel6si tipusti
sportiskolai osztrily beindit6sit az flltaliulros iskola 1. dvfolyamrin, ill. felmen6 rendszerben az
iskola 6tszervez6sdt k6znevel6si tipusri sportiskolai 6ltal6nos iskol6v6, amennfben ehhez a
fenntart6 is hozzbjini.

A XVI. keriiletben 6lenk 6s szinvonalas sport6let folyik, de az ut6np6tliis-nevel6s iskolai
keretek kdz6tt, szervezett form6ban m6g a kertiletben nem val6sult meg - noha erre kertileti
szinten igeny lenne.
Ezt a feladatot az iskola szivesen felv6llaln6, ugyanis az iskola trirgyi 6s szem6lyi felt6te1ei,
valamint az iskoliban foly6 ttibb6ves szakmai munka tapasztalatai lehet6v6 teszik az ilyen
tinyi 6lszervez6st, jelent6s tdbbletkdlts6g n6lktil. Iskoldnkban miir 6vek 6ta emeltszintfi
testnevel6s 6r6inkon sport6gspecifikus - foci, atl6tika, k6zilabda - oktatas folyik mrir l.
oszt6lyt6l. Az tj profil megolddst jelenthetne a hosszli ideje fenn6ll6 l6tsz6mprobl6mak
megold6siira is.
Az el6zetes egyeztetdsek alapj rin az IKARUS Atldtikai Szakoszt6lya elkepzeldstinket t6mogatj a
6s egyiittmflkdd6 partnerk6nt szivesen r6szt venne a sportiskolai program kidolgozris6ban 6s
megval6sitAsAban.
Ktizneveldsi tipusri sportiskolai 6ltalii.tros iskolak6nt a mrir 6vek 6ta tart6 egyiittrnrikiid6stinket
tovibb fejleszthetn6nk 6s hat6konyabb6 tehetn6nk a BOZSIK PROGRAMBAN 6s a XVL
Kertileti K6zilabda MSE 6s Utrinp6tlis B6zissal is.

Jelenleg a 1 I riltalinos tantervii osztr{lyban 55 testnevel6s 6ra van. Hajdv6re k6t oszdlyt tudunk
beiskolrizni, akkor 12 riltakinos tantervii osztrilyban 60 teshrevelEs 6ra lenne. Ha az egytk
beiskolizand6 oszt6ly sportoszt6ly loure, akkor az +2 6ra testnevel6st jelentene iskolai szinten.

Indoklis

Az el1zetes szimitasok szerint * a szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleket szrimba v6ve - a sportoszt6ly
beinditisa a202O/2021-es tanfvben t6bbletkdlts6get nem j elent az 6ltaliinos tantervii osztSlyhoz
k6pest, ez ugyanis csak a megl6v6 er6fon6sok dtcsoportositris6t 6s az iires strituszok betdltdset
teszi sztiks6gess6.
Ide6lis esetben 6venk6nt egy-egy plusz oszt6llyal lehet sz6molni iskolai szinten.



igy az lvfolyamonk6nti 1-1 sportoszt6ly csup6n +2 6ra testnevel6s 6ra tdbbletet jel entene az

fltalenos tantervri oszt6lyhoz k6pest. Viszont a sportoszt6lyokban a k6zismereti trirgyak sz6ma

k6t 6r6val cstikken.
Azaz ak6t 6ra tdbblet a szabadon felhaszn6lhat6 6rakeretb6l keriil kiosztrisra, igy az iskola

dsszes 6rat6mege nem v6ltozik, csak m6s feloszt6sban ker0l kiosztasra.

A fent leirtak alapjrln kerem igazgat6 asszonyt, mint fenntart6t, adja elvi hozz6jixlli.sat a

Centeniiriumi Altalenos Iskola kdznevel6si tipusir sportiskolai 6ltal6nos iskol6v6 t6rt6n6

fitszervezis6hez.

Az iskola v61lalja, hogy a jogszabilly riltal megadott hatririd6ig elvagzi a sztlks6ges

alapdokumentumok m6dosit6sait 6s az ehhezkapcsol6d6 eljrir6sok lefolytat6s6t'

Budapest, 2020. jarwin 9.

K6sz6nettel :

wezet6
Sab


