
A 2. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Képviselő delegálása az Hosszúpályi Irinyi József Általános Thuolt István 

Tagiskola intézményi tanácsába  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A Hosszúpályi Irinyi József Általános Thuolt István Tagiskola intézményi tanácsába lehetőség 
van a Képviselő – Testületnek delegálni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
73.§ (3) - (4) bekezdése alapján.  

43. A szülői szervezet, az iskolaszék, az intézményi tanács 

73. § (1) Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, 
kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben 
véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. 

(2) Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az 
intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek 
együttműködésének előmozdítására a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat 
azonos számú képviselőjéből álló iskolaszék alakulhat. 

(3)1 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. 

(4)2 Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben 
az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési 
önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni. 

(5)3 Az intézményi tanács 
a) jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a 

hivatal vezeti, 
b) székhelye azonos az érintett iskola székhelyével, 
c) tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat 

ellátására, 
d) elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos 

településen lakik, 
e) 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, 

f) ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal 
felveszi a hatósági nyilvántartásba. 

(6)4 Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. 

                                                
 
 
 



(7)5 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. 

(8)6 Az intézményi tanácsról az (5) bekezdés a) pontja alapján vezetett nyilvántartás közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza az 
intézményi tanács hivatalos nevét. 
 
Csuka Tamás képviselőt javaslom delegálni.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdése  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs.  
 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2013. (…) számú 
Határozata 

 
A Képviselő - Testület   
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) – (4) bekezdése  

1. Hosszúpályi Irinyi József Általános Thuolt István Tagiskola intézményi tanácsába Csuka 
Tamás képviselőt delegálja, azt jóváhagyja.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó Központ  tankerületi 
igazgatóját és a Hosszúpályi Irinyi József Általános Thuolt István Tagiskola 
intézményvezetőjét erről a döntésről értesítse.  

 
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2013. november 22.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 

                                                                                                                                                   
 
 
 


