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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat szakértők díjazásának 
kifizetéséhez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2753/2010. 
(XII.16.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményt (1102 Bp., Szent László tér 34.) négy ütemben- a 201112010. 
tanévtől kezdődően a 2014/2015. tanév kezdetéig - átszervezi, a feladatbővítéshez szükséges 
új tanári és technikai álláshelyek, az új tanszakok indításához szükséges hangszerek, 
berendezések, és egyéb oktatási eszközök beszerzési költségének, illetve a feladatbővítés 
megvalósításához szükséges infrastruktúra biztosításával. 
Egyben felkérte a polgártnestert az átszervezéssel járó költségek soros évi költségvetésbe 
történő betervezésére. 

A Képviselő-testület a 96/2011. (IL 17.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával úgy 
döntött, hogy jogutód nélkül meg kívánja szüntetni a Felnőttek Általános Iskoláját (1106 
Budapest, Keresztúri út 7-9.) és egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

A közoktatási intézmény megszüntetéséhez és intézmény átalakításhoz a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 88. §(6) bekezdése alapján szakértő felkérése 
szükséges. 

"A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását -
részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, 
ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik 
oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent 
aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat -
fejlesztési tervre épített - szakvéleményét A helyi önkormányzat közoktatási szakértő 
véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A 
közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás 
biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő 
további ellátását. A szakértő véleményét a fővárosi, megyei önkormányzat részére - a 
szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A fiiggetlen közoktatási szakértő 
személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró 
oktatási hivatal tesz javaslatot." 

Kt. 121.§ (l) bekezdés 15. pontja értelmében "intézményátszervezés: minden olyan 
fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában 
meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a 
feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges." 



Kt. 37. § (5) bekezdés: 
" A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az 

b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, 
tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az 
intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény 
esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat 
megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a 
művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését." 

Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztálya a szakértőkre ajavaslatot megküldte. 

A Zeneiskola átszervezéséhez a szakértő díjazása 254 OOO Ft (200 OOO Ft megbízási díj + 
54 OOO Ft járulék). 

A Felnőttek Általános Iskola megszüntetéséhez a szakértő díja 190 500 Ft (150 OOO Ft 
megbízási dij + 40 500 Ft járulék). 

A kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakértők díjazásához biztosítson fedezetet a 
Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Zeneiskola 
átszervezésével, valamint a Felnőttek Általános Iskolájának megszüntetésével kapcsolatos 
szakértői vélemény elkészítéséhez felkérte a Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási 
Főosztálya által javasolt közoktatási szakértőket. A szakértők díjazásához 444 500 Ft-ot (200 
OOO Ft megbízási díj + 54 OOO Ft járulék és 150 OOO Ft megbízási díj + 40 500 Ft járulék) 
biztosít a Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
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