
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

JS{). számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Szép Szivárvány Alapítvánnyal (a továbbiakban: Fenntartó) 2004-ben közoktatási 
megállapodást kötött annak érdekében, hogy a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola 
(ll 03 Budapest, Kőér u. 7/6.) részt vegyen az önkormányzati közoktatási feladatok 
ellátásában. Az Önkormányzat ezzel biztosította azon gyermekek nevelését-oktatását, akiknek 
a saját intézményhálózatában nem tudott megfelelő ellátást biztosítani. 

A közoktatási megállapodás utolsó módosítását a Képviselő-testület a 258/2012. (V. 17.) 
határozattal tette meg, amelyben az alábbiak szerint egészült ki: 

a) az állami normatív hozzájárulást a Fenntartó közvetlenül kapja a Magyar 
Államkincstártó l, 

b) az Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kőbányai 
tanulókután további 5 OOO Ft/fő/hó támogatást biztosít, 

c) a Fenntartó a nem kötelező tanórai foglalkozások keretében a tanulók részére 
felzárkóztató foglalkoztatásokat tart, és biztosítja a tehetséggondozást. 

d) a Fenntartó az Önkormányzat által támogatott tanulóknak ingyenesen biztosítja a 
nevelési-oktatási feladatok ellátását. 

e) Egyebekben a közoktatási megállapodás rendelkezései nem változnak. 
A tanulókután fizetendő összeg felosztását az alábbi táblázat mutatja: 

Létszám (fó) Alap támogatás (Ft/hó) Kiegészítő támogatás Összesen (Ft/4 hó) 
(Ft/hó) 

l 10 OOO 40 OOO 
2 10 OOO 5 {)00 120 OOO 

Összesen: 160 OOO 

A három fő támogatásának összege a 2012. évi költségvetésben tervezésre került, így a jelen 
időszakra (szeptember-december) eső támogatási összeg rendelkezésre áll. 

A 258/2012. (V. 17.) KÖKT határozattal módosított közoktatási megállapodás módosításakor 
a fenntartó változásáról nem volt tudomása az Önkormányzatnak 

A közoktatási megállapodás módosítása a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola (ll 03 
Budapest, Kőér u. 7/6.) fenntartójának változásamiatt vált szükségessé. 

A Szivárvány Magántanoda Általános Iskola vezetője, Kőröshegyi Mária Magdolna igazgató 
asszony a 2012. november 22-ei levelében tájékoztatta Budapest Főváros X. kerület 
Önkormányzatát, hogy a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola fenntartója 2012. 
szeptember l-jétől a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Személy (1103 Budapest, Kőér u. 
7/6.). A Szivárvány Magántanoda Általános Iskola a KISZI-Közös Igazgatású Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Pedagógiai Szak-és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény (3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.) budapesti tagintézményévé vált. 

A közoktatási megállapodásban szereplő adatok közül a módosítás a fenntartó változásán 
kívül az alábbi adatokat érinti: 

a) az intézmény neve, amely KISZI-Szivárványtanoda Általános Iskolára módosult, 



b) a fenntartó adó száma, 
c) az intézmény számlaszáma. 

A Szivárvány Magántanoda Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek 
a KISZI-Szivárványtanoda Általános Iskolában folytatják tanulmányaikat. 
A KISZI-Szivárványtanoda Általános Iskola továbbra is vállalja, hogy a Kőbányán lakó, az 
illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye 
alapján sajátos nevelési igényű, integráltan oktatható gyermekeket a nemzeti köznevelésről 
szóló 20 ll. évi CXC. törvénynek megfelelő oktatásban részesíti. 

Az időközben elfogadott, de még ki nem hirdetett köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú 
törvényjavaslat 19. § tartalmazza, hogy a 2013. január l-jétől állami köznevelési 
alapfeladatnak minősülő feladat ellátására a települési önkormányzatnak nemzetiségi 
önkormányzattal, nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartóval kötött 
közoktatási megállapodásában vagy köznevelési szerződésében a települési önkormányzat 
helyébe 2013. január l-jével a Klebersberg Intézményfenntartó Központ lép. A jogutódlás a 
közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés 2012. szeptember 30-án hatályos állapota 
szerint következik be. 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Személy (1103 Budapest, Kőér u. 7/6.) a közoktatási 
megállapodás módosításához mellékeli a hiteles bírósági bejegyzés és a nyilvántartásba vételi, 
valamint a működési engedély iránti kérelem hiteles másolatát. 

ll. liatásvizsgálat 

A közoktatási megállapodás alapján a 2012/2013. tanévben három gyerek részesül ellátásban, 
a szerződésben meghatározott 5000 Ft/fő/hó összeget utánuk folyósítja az Önkormányzat. 

Amennyiben a Képviselő-testület nem dönt közoktatási megállapodás módosításáról a 
Szivárvány Magántanoda Általános Iskola az ellátásukat nem, vagy csak térítés ellenében 
tudja biztosítani. 

A gyermekek érdekére figyelemmel a közoktatási ellátás biztosítása érdekében indokolt a 
meglévő megállapodás fenntartása. 

A közoktatási feladatokban való közreműködéséti az Önkonnányzat költségvetéséből történő 
kifizetés a módosított szerződés alapján történik, amely a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet 9. melléklet 14. során biztosított 2012. december 31-éig. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. december "f." 

Törvényességi szempontból ellen jegyzem: 

' Krisztián 
jegyző 

~~n 
Weeber Tibor 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2012. (XII. 13.) határozata 

a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött 
közoktatási megállapodás módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Szép Szivárvány Alapítvány között 2004-
ben létrejött és többször módosított közoktatási megállapodást 2012. december 20-ai hatállyal 
módosítja, tekintettel arra, hogy a Szép Szivárvány Alapítvány helyébe a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy lép. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a közoktatási megállapodás módosításának aláírására. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeleten 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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1055 Budapest.S2alayutca 10-!4. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19. 

t {? _! r·ty;"' sc: _;j tr?--
;\'1) (fLOAt_ ' 

Telefon: (+36-l }374-2450 Telefax: (+36-l) 374-2474 
Honlap: W\\w.oh.gov.hu E-mail: adatszolgaltatas@oh.gov.hu 

KISZI- Köz& Igazgawú ÓVoda, Általános 
ISkOla, Aláptbkú Művés~tokattási, Pedagógiai 
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intémlény 

Maldrlk Gábor 
inté1lllényvezetö 
részére 

Hatvan 
Csaba vezér u. 6. 
3000 

Tárgy: Tájékoztató OM azonosító kiadásáról 

Űgyirntszám: KlR/3932-2/20 12 
Ügyintéző: Balog Tamásné 
Ügyintéző telefonszáma: 1/374·2456 
Ügyintéző e-mail címe: balog.edit@oh.gov.hu 

Tisztelt Inté1lllényve~tő Úr! 

Tájékoztatom, hogy a KISZI - Kiizös Iga;rgatású ÓVoda, Általános Iskola, Alapfokú Míivészetokattási, 
Pedagógiai Szak- és Smkmai SzolgáJtató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6. ) köznevelési 
intézményt a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) 
rendelet 9. § (l) bekezdése alapján az alábbi adatokkal 20 !2. s~ptember 28. napján 

nyilvántartásba vettem: 

l Intézmény neve: j KISZI - Közös Igazgatású Ovoda, Altalános Iskola. Alapfokú Művészetokattás~ 
_ _ Peda · i Szak- és Szakmai Szo1 Itató Intézmény 

l OM azonosító: 11201825 

l Székhely: 113000 Hatvan, Csaba vezér u. 6. 

~Jv=el=efi=on=s=~======lrl ============================================ ! Fenntartó: JI Baptista SzeretetszoigáJat Egyházi Jogi Személy 

l Fenntartó címe: !!1111 Budapest XI. kerület, Budafokí út 34/b 

l Ellátott feladat: ) óvodai feladatok, általános iskolai feladatok, alapfokúművészetoktatás feJadatok, 
_ . eda ó 'ai szakszol lati feladatok, eda ó · i szakmaiszol Itatások 

Felhívom a figyehnét arra, hogy az OM azonosító igénylése iránt benyújtott internetes kérelmében az ínté1lllény 
típusa és az intézménybe felvehető maximális gyermek·, illetve tanulólétszám nem megfelelöen került rögzftésre. 
Kérem, hogy a fenti adatokat a mesteljelszó kézhezvételét követően, a mesteJjelszóval kiosztandó azonosító és 
jelszó segítségével a http://w3.kir.hu/kir_int_mod_kerelem/ webcímen elérhető programban szíveskedjék 
módosftani, és az aláírt kérelmet szíveskedjék megküldeni az Oktatási Hivatal részére (Postacím: Oktatasi 
Hivatal KIR- 9001 Győr, Pf. 646.). . 

Budapest, 2012. szeptember 28. 

Tíszte lette 1: 



BUDAPEST FáVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

OKTATÁSI FŐOSZTÁLY 

Ügyiratszám: V-B-012/03770-13/2012. 
Ügyintéző: Dr. Tóth Edina 

Tárgy: Határozat nyilvántartásból törlésről 

Telefon: 06-1-483-3589 
E-mail: toth.edina@bfkh.hu 

Mellékfet:
Hiv. szám:-

HATÁROZAT 

P; Szép Szivárvány Alapítvány (1103 Budapest Kőér u. 7/b) által fenntartott Szivárvány Magántanoda 
Altalános Iskolája (1103 Budapest, Kőér utca 7/b) közoktatási intézmény 114. szám alatti 
nyilvántartásba vételét 2012. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 

Az intézmény alapítója 
és fenntartója: 
székhelye: 

Az intézmény neve: 
székhelye: 

telephelye(i): 

törlöm. 

Szép Szivárvány Alapítvány 
1103 Budapest, Kőér utca 7/b 

Szivárvány Magántanoda Általános Iskolája 
1103 Budapest, Kőér utca 7/b 

Határozatom ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belűl az Oktatási Hivatal elnökének címzett, 
de hatóságomhoz két példányban előterjesztett fellebbezéssei lehet élni. 

INDOKOLÁS 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b.) kérelmezte a 
KISZI - Közös lgazgatású Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatásí, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szaigáitató Intézmény (3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.) székhelyű nevelési-oktatási intézmény 
budapesti tagintézménye (1103 Budapest, Kőér utca 7/b) működési engedélyének megadását 
közoktatási feladat megkezdéséhez. 

A Szép Szivárvány Alapítvány (1103 Budapest, Kőér utca 7/b) kérelmet nyújtott be az általa fenntartott 
Szivárvány Magántanoda Általános Iskolája törlése tárgyában, tekintettel arra, hogy a nevelési-oktatási 
intézmény 2012. szeptember 1-jei hatállyal a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 
Budapest, Budatoki út 34/b.) fenntartásában működő KISZI- Közös lgazgatású övoda, Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szaigáitató Intézmény (3000 Hatvan, Csaba 
vezér u. 6.) budapesti tagintézményévé válik. 

A Szép Szivárvány Alapítvány képviselője úgy nyilatkozott, hogy az intézményben tanulói jogviszonnyal 
rendelkező gyermekek a KISZI-Szivárvány Általános Iskolában folytatják tovább tanulmányaikat. 
Nyilatkozott arról, hogy az alkalmazottak a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 
Budapest, Budafoki út 34/b.) feflntartásában működő KISZI-Szivárvány Általános Iskola keretében 
továbbfoglalkoztatásra kerülnek. 

Az új intézményvezető az új fenntartó, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által kerül 
kinevezésre. Kijelentette továbbá, hogy az intézményben keletkezett tanügy-igazgatási dokumentáció 
őrzése a KISZI-Szivárvány Általános Iskola (1103 Budapest, Kőér utca 7/b,c) irattárában történik. A 
fenntartó képviselője nyilatkozott arról, hogy a közoktatási intézményt, mint önálló jogi személyt, 
köztartozások nem terhelik. 

1111 Budapest, Budafoki út 59. - 1519 Bp. Pf. 582. -Telefon: +36 (1) 483-3590- Fax: +36 (1) 483-3591 
E-mail: oktatas.budapest@bfkh.hu- Honlap: www.bfkh.hu 



A Szép Szivárvány Alapítvány (1103 Budapest, Kőér utca 7/b) fenntartásában működő Szivárvány 
Magántanoda Általános Iskolája (1103 Budapest, Kőér utca 7/b), mint önálló intézmény a Budapest 
Fővaros Kormányhivatala által vezetett nyilvántartásban jelen határozattal a 114. számról törlésre kerül. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban: Kt.) 37. §(8) bekezdésének megfelelően 
a közoktatási intézmény a nyilvántartásból való törléssel, a törlés napján megszűník. Törölni kell a 
nyilvántartásból azt a közoktatási intézményt, amelyet a fenntartója megszüntetett, továbbá a nevelési
oktatási intézmények működéséről szó/ó 1111994. (VI. 8.) MKM rendelet 35. §(9) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján ha a fenntartó bejelenti a nevelési-oktatási intézmény megszűnését, illetve azt, 
felhagy az intézmény működtetésével. 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Fentiekről a Kt. 79. § (8) bekezdésében és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tőrvény 
végrehajtásáról szóló 2011997. (If. 13.) Karm. rendelet 17/D. § (1) bekezdésében biztosítottjogkörömben 
eljárva határoztam. 

Az eljárásra vonatkozó illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§ (1) bekezdés 
d) pontjára tekintettel biztosítottam. 

A fellebbezésre a jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szofgáltatás általános szabátyairól szó/ó 
2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bekezdése, valamint a 99.§ (1) bekezdése alapján adom meg. 

Illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 28812010. (X/1.21.) Karm. rendelet 1. § 
(1) bekezdése alapazza meg. 

A határozat alapjául szolgáló jogszabályok: 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (8) bekezdés, 79. § (8) bekezdés 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (ll. 13.) Korm. 
rendelet 17/D. § (1) bekezdés 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 35. §(9) 
bekezdés a) pont 

A közigazgatási hatósági eljárás és szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdés 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCill. törvény 5. § (1) bekezdés d) pont 

Budapest. 2012. augusztus??." 

Kormány 

__ ::;.~/ A határozatot kapják: "· · 

1. Szép Szivárvány Alapítvány (1103 Budapest, Kőér utca 7/b) (3 pé· · Y) ~~;::~l~APÍTVÁNY 
2. Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztály/Irattár "'-----~ Székhely: 1103 Budapest 
3. Közoktatási Információs Központ- 9001 Győr, Pf.646. 1\öér u. 7/b. 

Adószátn: Hl17117E;-1 

--~~---·~~ " A fellebbezésjogáról a mai napon lemondok. 2012.08. ;;?.: .. " 



BUDAPEST FÓVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

ÜKTATÁSIFÖOSZTÁLY 

Ogyiratszám: V-B-012/03770~14/2012. 
ügyintéző: Dr. Tóth Edina 

Tárgy: Határozat közoktatási intézmény ouílanesn 
tagintézménye működési engedélyének kiadásáról 
Mel!éklet:-Telefon: 06-1-483-3589 

E-mail: toth.edina@bfkh.hu Hiv. szám:-

HATÁROZAT 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi {1111 Budapest, Budafoki út 34/b.) által 
fenntartott KISZI - Közös lgazgatású óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Pedagógiai Szak- és Szakmal Szolgáltató Intézmény (3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.} 
nevelési-oktatási intézmény budape!)tl tagintézményének: KISZI - Szivárvány Általános Iskola (1103 
Budapest, Kőér utca 7/b,c) múködési 2012. szeptember 1-jef hatállyal az alábbiak szerint 

Az intézmény alaPit•Oia 

és fenntartója: 

székhelye: 

Az intézmény neve: 

székhelye: 

budapesti tag intézménye: 

OM azonosító száma: 

Alapítás éve: 

Típusa: 

Alaptevékenysége: 

kiadom. 

1111 Budapest, Budafold út 34/b. 

KISZI - Közös Óvoda, Altalános Iskola, 

Művészetoktatásí, 

Intézmény 

3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6. 

KISZI - Szivárvány Altalános Iskola 

1103 Budapest, Kőér utca 7/b,c 

2012. 

általános iskola (1-8. évfolyam) 

nappal!, esti 

felnőttoktatás 

TEAOR 85.20 Alapfokú oktatás 
általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd6 tanulók, gyermekek ellátása a következők 
szerint: 

1111 Budapest, Budafok! út 59.-1519 Bp. Pf. 582.- Telefon: +36 (1) 483-3590 -Fax: +36 (1) 463-3591 
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1. Az intézmér, 
LXXIX. tcrvé:-:1 
tanulókat 

:-se\relés! tanácsadó szakvéleménye alapján a közoktatásról szóló 1993. évi 
l:Jel<ezraés szerint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel kuzdő 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 12. pont ab) 
tanulási magatartási nehézséggel kűzdö tanulókat. 2. Az 

atponlja 
Sajátos ne'!eiési ioérwú tanuJók nappali rendszerű éltalános iskolai neveléseJ oktatása a következők 
szerint: ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan 

nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat a közoktatásról sz616 1993. évi LXXIX. 

í21. §29. pontja alapján a következök szerint: · 

a) pszichés fejlődési zavara miatt a · nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott, enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós rendellenességével. küzdő 
gyermekeket/tanulókat 

2. Az intézmény ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
oktatható, nevelhető sajátos nevelési tanulókat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4.§ 12. ponlja aa} valamint 23. pontja alapján következök szerínt: 
pszichés fejlődési zavara miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott, enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista 

gyermekeket/tanulókat. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanufók ellátáss 

Kiegészítő tevékenységek: 

TEÁOR 8891 Gyermekek napközbeni ellátása napköziotthoni és tanulószoba! foglalkozás (szorgalmi időben) 

TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás 
iskolai intézményi közétkeztetés 
munkahelyi vendéglátás 

Az intézmény maximális tanulólétszá.ma: 
ebből SNI 

Altalános iskola (1-8. évfolyam) 
délelötti és délutáni munkarendben 

Felnőttoktatásban 
nappali munkarendben 

200 fő 
150 

100 fő 

100 fő 
50fö 
50 fö 

Az iskola 
tartózkodhat. 

esti munkarendben 

agyidejűleg - tanulókkal és munkavállalókkal - összesen 111 fő 

Határozatom ellen az érintettek a kézhezvételt61 számftott 15 napon betOl az Oktatási Hivatalhoz címzett 
de a Budapest F6város Kormányhivatala Oktatási Főosztályára postai úton vagy személyesen 

benyújtott fellebbezéssei élhetnek. · 

Az illetékfizetési kötelezettségröl, valamint az illeték mértékéröl az liletékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény rendelkezik. 
INDOKOLÁS 

Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat alapítja, működésének megkezdéséhez a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.} 79.§ (1) bekezdés alapján engedély 
szül<séges. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (V\.8.) MKM rendelet 
(továbbiakban: R.) 35.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint a mOködést engedélyező szerv a mOködési 

1111 Budapest, Budafoki út 59.-1519 Bp. Pf. 582.- Telefon: +36 {1) 483-3590- Fax: +36 (1) 483-3591 
E-mail: oktatas.budapest@bfkh.,hu- Honlap: www.blkh.hu 



Oldal: 3/4 

.1gedélyezési eljárás keretében vizsgálja, hogy a nevelési-oktatási intézmény müködéséhez 
;~mdelkezésre álló, illetve megteremthető személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, 
pénzOgyi feltételek biztosftják-e a nevelő és oktató munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, 
egészséges, szakszerű m e~as:zerve2:és•ét 

A Baptista Szeretetszolgálat Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b.) kérte a KISZI -
Közös lgazgatású óvoda, Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény (3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.} székhelyü nevelési-oktatási intézmény 
budapesti tagintézményének {11 03 Budapest, Köér utca 7/b,c) működési engedélyének kiadását, 
közoktatási feladat megkezdéséhez. 

A Szép Szivárvány Alapítvány (11 03 Budapest, Kőér utca 7/b,c) fenntartásában lévő Szivárvány 
Magántanoda Általános Iskola (11 03 Budapest, Kőér utca 7/b,c), mint önálló intézmény a Budapest 
Főváros Kormányhivatala által vezetett nyilvántartásban a 114. számról a V-B-12/03770-1312012. 
Ogyiratszámú haiározattal törlésre keri.llt. 

A Szivárvány Magántanoda Általános Iskola 2012. szeptember 1-jeí hatállyal budapesti tagintézményévé 
válik a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafokí út 34/b.) 
fenntartásában működő KISZJ - Közös lgazgatású övoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatásí, 
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény (3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.) székhelyü 
nevelési-oktatási intézményének. 

Kérelméhez csatolta a Kt. 79. § (2) bekezdésében, továbbá a R. 6. és 7. számú mellékfeteiben 
meghatározott, a működésí engedély kiadásához szOkséges dokumentumokat. 

A csatolt iratok, valamint a V-B-012/03770-10/2012. Ogyiratszámú szakértői vélemény alapján 
megállapftottam, hogy az intézményben a tanulólétszámnak megfelelő, személyi, tárgyí és pénzOgyi 
feltételek rendelkezésre állnak az alaptevékenység folyamatos ellátásához, illetve az intézmény 
pedagógiai programja megfelelő szrnvonalú nevelést-oktatást biztosit. 

A nevetési-oktatási intézmény mt1k6désének tűzvédelmi feltételeit a F6városi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság K6zép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (1081 Budapest, Dologház utca 3.) által 
kiadott 1783-712012/KP számú szakmai vélemény határozza meg, mefy szerint "az iskola épületének 
terDfetén egyidejűleg bent-tartózkodók - tanulókkal és munkavállatókkal ősszesen - létszáma 111 fő 
lehet." 

Fentiek alapján a Kt. 102. § (10) bekezdésében, a 79. § (3} bekezdésében és a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. végrehajtásáról rendelkező 20/1997. {ll. 13.) Korm. rendelet i7/D. § (1) 
bekezdésében jogkörömben eijárva, valamint a Kt. 79. § {5) bekezdése értelmében a 
rendelkező részben foglaltak szarint határoztam. 

Illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § 
(1) bekezdése alapozza meg. 

Az illetékmentességet az illetékekről sz616 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: !tv.) 5. § (1) és (2) 
bekezdésére, valamint a fenntartónak az ltv. 5. § (3) bekezdése szarinti nyilatkozatára tekintettel 
biztositottam. 

A fellebbezési a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 44.§ (9) bekezdésében, a 98.§ (1) bekezdésében és 99.§ (1) bekezdésében foglaltak 
alapján bíztosítottam. 

Jelen határozat alapjául szolgáló jogszabályok: 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 79. § (1), {2), (3), 5) bekezdése, 102. § (10) 
bekezdése. 

- A nevelési-oktatási intézmények müködéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 35. § (3) 
bekezdés, továbbá 6. és 7. számú melléklete. 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (ll. 13.) Korm. 
rendelet 17/D. § (1) bekezdés. 

- Az illetékekröl szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1), (2), (3) bekezdése. 
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- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sZabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 44.§ {9) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdése. 

- A fővárosi és megyeí kormányhivatalokról szóló 28812010. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdése. 

Budapest, 2012. augusztus .. 00 

Dr. Pesti Imre 
Kormánymegbfzott azásával 

A határozatot kapják: 

1. Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b.) {3 
példányban) 

2. Közoktatási Információs Központ (9001 Győr, Pf.: 646.) 
3. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, ÁHamháztartási 

Ügyfélszolgálat-Humánszolgáltatások {1052 Budapes elweis utca 13.} 
4. Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Föo A!~~" 

~ 
~. o. 

A fellebbezés jogáról a mai napon lemondok. 2012. 08. 

A működésl engedély módosftásáról szóló határozat 2012. 08. ~ napján J;,ge.rŐs. 

1111 Budapest. Budafoki út 59. -1519 Bp. Pf. 582.- Telefon: +36 (1) 483-3590- Fax: +36 (1) 483-3591 
E-mail: oktatas.budapest@btkh.hu- Honlap: www.bfkh.hu 



'l*P srivárv.iny 

"""''"'"···'""""" Szép Szivárvány _ft.Capítvány 
Szivároány :M.aoántanodá )Í{tafános I sigfája 

illp.1102. 'K.őértL 7/6-c. cr'e[/Pg; 26-22-992 <E-maű:igazgato@szepszivarvany.sufinet.!itL 

Nyilatkozat 

A Szép Szivárvány Alapítvány (székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 7/b, nyilvántartási 

száma: II.Pk.60741/2000. Fővárosi Bíróság, képviselője: Kőröshegyi Mária Magdolna) a 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel (1111 Budapest, Budafoki út 34/b., 

adószáma: 18264825-1-43; statisztikai számjel: 18264825-8790-552-01; bankszámlaszám: 

10918001-00000074-10810001; KIM nyilvántartásba vételi szám:00013/2012-001) -

továbbiakban: Szeretetszolgálat) kötött megállapodása alapján az Alapítvány fenntartásában 

álló Szivárvány Magántanoda Ált. Iskolája (ll 03 Budapest, Kőér u. 7 lb., OM azonosító: 

034971 - továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát, az Intézmény fenntartását 2012. 

szeptember O l-jével kezdődő hatállyal a Szeretetszolgálatnak adja át. 

A Szeretetszolgá1at egyidejűleg Közös Igazgatású Óvoda, Általános iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási, Pedagógiai Szak-és Szakmai Szolgáltató Intézmény (rövidített neve KISZI, 

székhelye: 3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6., fenntartója: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi 

Jogi Személy) néven az Intézményt is magában foglaló közös ígazgatású intézményt hoz étre. 

Ennek alapján az Alapítvány kijelenti, hogy az Intézményt is magában foglaló közös 

igazgatású KISZI Szeretetszolgálat nevére szóló működési engedélye 2012. augusztus 31-ig 

jogerőre emelkedése esetére 2012. szeptember Ol-i hatállyal 

a) lemond az Intézmény fenntartásáról, és 

b) és kéri a Szivárvány Magántanoda Ált. Iskolája (1103 Budapest, Kőér u. 7/b., OM 

azonosító:034971) nyilvántartásból való törlését. 

Az Alapítvány kéri, hogy a jelen fenntartói jogról és az Intézmény nyilvántartásból törlésre 

irányuló kérelmét a t. Kormányhivatal az Intézményt is magában foglaló közös igazgatású 

KISZI működési engedélyénekjogerőre emelkedéséig kerüljön felfiiggesztésre. 

Budapest, 2012-06-21 
SZÉP SZIVÁRVÁNY 

ALAPÍTVÁNY 
Székhely: 1103 Budapest w -- -~ö:é~ u1 J~~p~1-~ \t u. "c~ 

Kőröshegy1 'rf~agdol'na1 
alapítvány képviselője 


