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Tárgy: Oktatási Kerekasztal létrehozása 
 
Tisztelt Képviselő testület!  

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének ….. 
számú határozata: 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a település köznevelési intézményrendszerének hatékony és 
a részvételi demokrácia alapelvét megvalósító konzultatív testületet hoz létre 
Települési Oktatási Kerekasztal néven. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert/oktatásügyért felelős 
alpolgármestert, hogy vegyen részt a Települési Oktatási Kerekasztal 
munkájában. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Települési Oktatási 
Kerekasztal ügyrendjét a többi résztvevővel egyeztetett tartalommal terjessze a 
Képviselő-testület elé önkormányzati határozati javaslatként. 

Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: polgármester/oktatásügyért felelős alpolgármester 

Indoklás: 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2013. január 1-én hatályba 
lépett 74 § (1) bekezdése szerint "az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok 
ellátásáról. Ennek megfelelően önkormányzatunk által korábban fenntartott köznevelési 
intézmények meghatározó része az állam, illetve a 202/2012. VII.27.) Korm. rendelettel 
alapított Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került. 

Újpest a minőségi köznevelési hagyományait megőrző szolgáltatás biztosítása, valamit az 
intézményrendszer optimális működtetése érdekében a jövőben is szeretné felelősen 
fenntartani óvodáit és üzemeltetni iskoláit és más köznevelési intézményeit. A kerület mindig 
kiemelt figyelmet és jelentős saját forrást biztosított a helyi oktatás színvonalának 
fejlesztéshez és az oktatási intézményrendszer működtetéséhez, a megnövekedett állami 
szerepvállalás és az átalakuló önkormányzati feladatvállalás új, pro-aktív és dinamikus 
egyensúlyi állapotának hosszú távú és megbízható rendszerének kialakításában érdekelt. 
Újpest a hatályos köznevelési törvények alapján továbbra is elsődlegesen helyi közügyként 
kezeli a közoktatási ágazatot, amelynek minőségi fenntartása és üzemeltetése az állami 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal közös érdekük és felelősségünk. 

Az átalakuló helyi köznevelési intézményrendszerben folyó jövőbeni sikeres munka 
garanciáját az adhatja, ha a fenntartói és üzemeltetői döntések előkészítésébe a partnerség és a 
részvételi demokrácia alapelvét követve bevonjuk a fenntartó, az üzemeltető 
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önkormányzati és állami szervezetek képviselőit, a munkaadók és munkavállalók 
képviselőit, továbbá az intézményvezetők és a köznevelési intézmények 
alkalmazottainak képviselőit is.  
Ezért kezdeményezzük egy új köznevelési konzultatív testület, a Települési Oktatási 
Kerekasztal (TOK) megalapítását. A kerekasztal jóval szélesebb kört szólít meg, mint a 
Kulturális és Oktatási Bizottság, napirendjét és működését tekintve a KOB és az Képviselő-
testület tanácsadó testületének tekinthető, amely stratégiai, operatív és fejlesztési kérdésekben 
folytat rendszeres egyeztetéseket.  
Előterjesztésem mellékleteként csatolom a Kerekasztal működését szabályozó ügyrend 
szakmai tervezetét: az ügyrendre irányuló javaslatot ebből kiindulva, de a résztvevő 
szervezetek képviselőivel való előzetes egyeztetést követően tartom célszerűnek előkészíteni. 

 
2013. április 19. 

 

 
 
PERNECZKY László 
Önkormányzati Képviselő – Újpest 
Lehet Más a Politika (LMP) 
(36) +20 / 39 00 566 
ujpest@lehetmas.hu 
https://www.facebook.com/LMPujpest 
ujpest.lehetmas.hu 
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MELLÉKLET 

A Települési Oktatási Kerekasztal  
szervezeti és munkarendje – TERVEZET 

 

1. A Települési Oktatási Kerekasztal (TOK) küldetése  
A Települési Oktatási Kerekasztal (TOK) a településünkön működő közoktatási intézmények 
önkormányzati és állami fenntartóinak és üzemeltetőinek, intézményvezetőinek és 
érdekvédelmi szervezeteinek konzultatív fóruma.  
A Települési Oktatási Kerekasztal (TOK) küldetése, hogy a valós helyi köznevelési 
szükségletekre alapozva, szakpolitikai értékeket képviselve, rugalmas vezetői döntés-
előkészítést tegyen lehetővé, fejlesztő szemlélettel szolgálja a települési közoktatási szereplők 
együttműködését annak érdekében, hogy széleskörű partneri kapcsolat alakuljon ki az egyes 
köznevelési intézmények, állami és önkormányzati fenntartóik, üzemeltetőik a helyi állami és 
önkormányzati oktatásirányítási döntéshozók, valamint az intézményvezetők és az 
intézményekben dolgozó alkalmazottak képviselői között. 

A Települési Oktatási Kerekasztal (TOK) tevékenységének célja, hogy településünkön a 
társadalmi partnerség, a részvételi demokrácia és a partnerség alapelveit követve létrejöjjön a 
közoktatási intézményrendszer képviselőinek külön egyeztetési fóruma. Ezáltal a jövőben 
rendszeresebbé válhatnak a fenntartók, az üzemeltetők és a munkavállalókat képviselő 
szakszervezetek kapcsolatai, illetve az intézményvezetők is bekapcsolódnak az egyeztetési 
folyamatokba.  

A TOK célja, hogy elősegítse a helyi köznevelési rendszer állami és önkormányzati valamint 
intézményvezetői és alkalmazottai közötti hatékony együttműködést, különös tekintettel az 
önkormányzattal való kapcsolattartásra. 
A TOK törekszik az önkormányzat és a közoktatási-köznevelési szféra hatékony, átlátható, 
tiszta kapcsolatának és feladatrendszerének kialakítására. 
A TOK lehetőséget biztosít az önkormányzat és a helyi állami szakágazati fenntartó döntés-
előkészítő munkájába történő bekapcsolódásra. 
A TOK célja, hogy lehetőséget biztosítson a helyi köznevelési rendszert érintő döntések 
meghozatala előtti széleskörű szakmai konzultációra. 
 

2. A Települési Oktatási Kerekasztal (TOK) üléseire tartozó témakörök:  
 A köznevelési rendszert érintő törvények, rendeletek és jogszabályok változásai, azok 

helyi következményei. 
 Az állami és önkormányzati fenntartói és üzemeltetői szerepek átalakuló rendszeréből 

adódó újraszabályozás szakmai-fenntartási feladat- és műszaki-működtetői hatáskör 
újraosztásával összefüggő kérdések. 

 Fenntartó illetve üzemeltető által beadható pályázati lehetőségek, pedagógiai 
innovációs feladatok, stratégiai fejlesztési tervek és elemzések. 
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 A 2014-20-as európai uniós tervezési és programozási időszakra vonatkozó 

köznevelés-fejlesztési lehetőségek és igények figyelembevételével fejlesztési 
koncepciók és elképzelések. 

 Az oktatási szerkezet átalakítására vonatkozó kérdések, a település közoktatási 
intézményrendszerét érintő változások, így például intézmény(ek) megszüntetése, új 
intézmények létrehozása. 

 A közalkalmazottak és egyéb, az oktatáshoz kötődő munkavállalók helyzetével 
kapcsolatos kérdések. 

 A település köznevelési intézményrendszerének finanszírozásával összefüggő 
kérdések, a költségvetésre vonatkozó javaslatok. 

 A helyi köznevelési intézményekben munkát vállalók élet- és munkakörülményei  

 és az közalkalmazottak nagyobb csoportjait érintő döntések, 
 vezetői, magasabb vezetői pályázatok kiírásának általános  feltételeiről, 
 fenntartói és üzemeltetői feladatmegosztás kialakítása, részletszabályok kialakításának 

előkészítése. 
 A településünk köznevelési intézményrendszer nemzetközi kapcsolatrendszerének 

továbbépítésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása. 
 Intézményekhez kötődő civil szervezetek, például iskolai és egyéb alapítványok és 

egyesületek jövőbeni működtetésével összefüggő kérdések megtárgyalása. 
 

3. A Települési Oktatási Kerekasztal (TOK) jogosultságai: 
 Döntés-előkészítő véleményezések, ajánlások, állásfoglalások készítése és kiadása a 

napirenden szereplő témákról.  
 Kölcsönös véleménycsere és konzultáció a Települési Oktatási Kerekasztal 

témakörébe tartozó kérdésekről és a kapcsolódó tervezetekről, elemzésekről. 
 Döntés a Települési Oktatási Kerekasztal ügyrendjéről. 
 A szakmai civil kerekasztal döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

 

4. A Települési Oktatási Kerekasztal (TOK) összetétele: 
Az alábbi konzultációs egyeztetési partnerek képviselete valósul meg: 

 Önkormányzati oldal: A polgármester, valamint a polgármesteri hivatal képviselői és 
az általa meghívottak, beleértve a helyi oktatási bizottság delegáltjait. 

 Állami fenntartói oldal: a település Tankerülete illetve az intézményvezetők által 
delegált munkáltatói jogokkal rendelkező intézményvezetők intézménytípus szerint.  

 Munkavállalói oldal: A reprezentatív szakszervezetek képviselői, illetve a legalább 
három intézményben képviselettel rendelkező szakszervezetek képviselői. 

 Helyi civil szféra: eseti jelleggel a köznevelési területen működő helyi civil 
egyesületek, alapítványok delegáltjai. 

Az új konzultációs testületet megalapító felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
Települési Oktatási Kerekasztal testületébe állásfoglalásra és megegyezésre jogosult 
személyeket jelölnek ki. 
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5. A Települési Oktatási Kerekasztal  (TOK) szervezete és működése 

 A TOK a munkáját az alapítók konzultációs tanácskozása és lehetőség szerint az 
alapító konzultációs egyeztetési partnerek egyeztetése útján végzi. 

 A konzultációs egyeztetési partnerek folyamatosan együttműködnek a TOK 
működtetésében. 

  A TOK tagjainak közös megegyezése alapján eseti tanácskozási jog biztosítható a 
TOK üléseire. 

  A TOK legalább havonta vagy szükség szerint ülésezik. 

  Az ülést a delegált tagokkal történő egyeztetés után az önkormányzat polgármestere 
hívja össze. 

  A TOK előzetes napirendi javaslat és - lehetőség szerint – írásos előterjesztés alapján 
készíti elő tanácskozásait. 

  A benyújtott előterjesztést a javaslattevő legalább a tanácskozás előtt 10 nappal 
megküldi a többi résztvevőnek. (Sürgős esetekben egyes kérdések a konzultációs 
egyeztető partnerek egyetértésével rövidebb határidővel is napirendre tűzhetők.) 

  Ha az ülésen olyan új felvetés hangzik el, amelyet korábban nem volt mód 
megismerni, akkor az érintetteknek joga van arra, hogy érdemi választ a következő 
ülésen szóban vagy 15 napon belül írásban adjanak. 

  A tájékoztatást igénylő kérdéseket az ülés előtt 4 nappal meg kell küldeni az 
érdekelteknek. 

  Szavazáskor a tárgyaló felek egy-egy szavazattal rendelkeznek. Az állásfoglalások, 
döntések konszenzussal illetve egyszerű többségi döntéssel születnek.  

  A TOK ülésein a levezető elnök teendőit a polgármester illetve az általa kijelölt 
résztvevő látja el. 

 A tagok jogai: a tagoknak észrevételezési, javaslattételi, egyetértési, szavazati joga 
van. 

 A Kerekasztal végzett tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek a 
meghatározott feladatok végrehajtásáról, illetve a felmerült kérdések lehetséges 
kezelési módjáról. 

6. Nyilvánosság 

 A TOK ülései nyilvánosak. A tagok jogosultak arra, hogy álláspontjukat a tanácskozás 
előtt vagy alatt a nyilvánosság elé tárják. 

 Zárt ülést rendkívüli esetben, konszenzussal lehet elrendelni valamelyik oldal 
kezdeményezése alapján. Hasonló elvek alapján mód van arra, hogy egy ülés 
nyilvánosságát időlegesen felfüggesszék a résztvevők. 

 Az ülésekről emlékeztető készül, melyet a koordinátorok hitelesítenek. 
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7. Záradék 
Települési Oktatási Kerekasztal  (TOK ) adminisztrációs központja:  …………..... 
Az TOK titkári teendőit az Oktatási Iroda látja el. A főosztály gondoskodik az ülések 
előkészítéséről, a meghívók, általában az írásos anyagok kiküldéséről, az ülések 
emlékeztetőinek elkészítéséről. 

Az TOK ügyrendje a koordinátorok aláírásával válik érvényessé. Tartalmának 
megváltoztatása csak konszenzussal lehetséges. 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

2013. április 25 
 

 
Önkormányzati oldal 

 
 

Állami fenntartói oldal 
 
 

Tankerület 
 

 
Munkavállalói oldal 


