
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
Szám: 241- ……/2013. 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. november 6-i  rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola Intézményi Tanácsába tag 

delegálása 
 
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 73. §-a következıképpen 
rendelkezik: 

  (3)182 Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülık, a tanulók, a 
nevelıtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a 
helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselıjébıl és a fenntartó delegáltjából álló intézményi 
tanács hozható létre. 

(4)183 Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az 
esetben az intézményi tanácsot a szülık, a nevelıtestület és az intézmény székhelye szerinti 
települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni. 

(5)184 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 intézményvezetı bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat 

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

településen lakik, 

AAllssóónnéémmeeddii   NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattáánnaakk    
  PPoollggáárr mmeesstteerr ii   HHiivvaattaallaa  

22335511  AAllssóónnéémmeeddii ,,  FFıı  úútt   5588..    
TTeell ::  2299//333377--110011,,  ffaaxx::  2299//333377--225500  

aallssoonneemmeeddii@@uuppccmmaaii ll ..hhuu,,  wwwwww..aallssoonneemmeeddii ..hhuu  
  

 

 

X 

 

X 



e) ügyrend alapján mőködik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el azzal, 
hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésıbb az elfogadást követı 
tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra, 

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

 
 
Az átmeneti rendelkezésekrıl szóló 97. §-a pedig: 
 

(27)320 Amennyiben a 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács nem jött létre, a 73. § (4) 
bekezdése szerinti intézményi tanács alakuló ülését az érintett iskola intézményvezetıje a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény 
hatálybalépését követı negyvenöt napon belül hívja össze. 

 
 
Mindezen törvényi rendelkezéseknek megfelelıen a helyi általános iskola igazgatója megkereste 

önkormányzatunkat, hogy a hivatkozott Intézményi Tanácsba tagot delegáljon. Erre a képviselı-
testületnek van hatásköre. 

 
Mindezek alapján kérem javaslatukat, esetlegesen önkéntes vállalásukat a tagdelegálás 
tekintetében. 

Határozati javaslat: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti 
köznevelésrıl szóló  2011. évi CXC. törvény 73.§ (4) bekezdése alapján az 
intézmény fekvése szerinti Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat részérıl az 
Alsónémedi  Széchenyi István Általános Iskola Intézményi Tanácsába …….. 
képviselıt delegálja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vincze József polgármester 
Kapja: iskolaigazgató, KlIK, ……………… 
 
 
Alsónémedi, 2013. október 21. 
 
        Vincze József  
         polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
      Dr. Percze Tünde 
             jegyzı 
 


