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Tárgy: Intézményi tanácsi tag delegálása Sorszám: IV/3 

Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: 

Minősített többség az Mötv. 50. 

§-a alapján  

Véleményező 

bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. október 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 73. §-a és a végrehajtására 

kiadott 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121. §-a határozza meg azokat az iskolai 

szervezeteket, melyekben a helyi közösségek képviselhetik érdekeiket, kifejthetik 

véleményüket a nevelés-oktatással, az iskola működésével kapcsolatban. 

Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a 

nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi 

személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó 

delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. 

Az intézményi tanácsba azonos számú képviselőt delegál a szülő szervezet, a 

nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat és a történelmi 

egyházak. A fenntartó egy főt delegálhat. 

Az iskola igazgatója, ha bármelyik érdekelt kezdeményezi az intézményi tanács 

létrehozását, a kezdeményezéstől számított harminc napon belül az intézményi tanács 

munkájában részt vevő érdekeltek által delegált, azonos számú képviselőből álló bizottságot 

hoz létre az intézményi tanács megalakításának előkészítéséhez. 

 

Az intézményi tanács 

- jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, 

- székhelye azonos az érintett iskola székhelyével, 

- tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján 

a feladat ellátására, 

- elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével 

azonos településen lakik, 

- ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és 

fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke 

legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak 

jóváhagyásra, 

- ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot 

a hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba. 

 

Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az 

intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját 

megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 
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Az intézményi tanács dönt 

 a) működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, 

 b) tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá 

 c) azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra 

átruházza. 

Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a 

pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési 

szerződés megkötése előtt. 

 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeptember 24-

én jelezte, hogy fenntartója kezdeményezte az intézményi tanács létrehozását.  

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. 

§. (3)-(4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi tanácsába Izsó Gábor polgármestert 

és Dr. Pálmai Tamás alpolgármestert delegálja.  
 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. október 22. 

 

                                                                                                        Izsó Gábor 

                                                                                                      polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  


