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Delegálás a Dr. Hepp

N3J I Ferenc Általános Iskola és
I . Alapfokú Művészeti Iskola

intézményi tanácsába
Döntéshozatal módja: Vélernényezó’ bizottság:

Egyszerű többség Humán és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 20 1 1 . évi CXC törvény 73 . -a és a végrehajtására kiadott
20/20 1 2. (VIII. 3 1 .) EMMI rendelet 1 2 1 . -a határozza meg azokat az iskolai szervezeteket,
amelyekben a helyi közösségek képviselhetik érdekeiket, kifejthetik véleményüket a
neveléssel, oktatással, és 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 szülői
szervezet, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat és a
történelmi egyházak. A fenntartó egy főt delegálhat.

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.

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola kérte az Önkormányzatot,
hogy delegáljon képviselőt az intézményi tanácsba.

A fentiek tükrében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. .
(3)-(4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi tanácsába Kálmán Tibor
polgármestert, akadályoztatása esetére Csibor Géza bizottsági elnököt delegálja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. március 20.

%%
Kálmán Tibor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenj egyző
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