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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat az iskolai intézményi tanácsokba történő delegálás rendjére. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdése értelmében, 
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. A törvény 2013. augusztus 31-től 
hatályos módosítása értelmében az intézményi tanácsokat ezen időponttól számított 
45 napon belül – legalább a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye 
szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból – létre kell hozni. 
 
A törvény értelmében az intézményi tanács 
a)  jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, 
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. 
Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. 
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. 
 
Az intézményi tanácsok megalakítása még nem történt meg, de erre október 
közepéig sor kell, hogy kerüljön. Ma még nem tudjuk, hogy pontosan hány tanácsba, 
hány tagot kell delegálni, mivel az Önkormányzat részvétele nem csak a korábban 
az Önkormányzatunk fenntartásában volt iskolákra terjed ki, hanem minden más 
újpesti székhelyű iskolára is. Ugyanakkor a törvény alapján az sem kizárt, hogy 
valamely intézményi tanácsba a delegálásra jogosultak nem 1-1, hanem pl. 2-2 
tagok akarnak delegálni. 
 
A fentiekre tekintettel indokolt – utólagos jóváhagyási kötelezettség mellett –
felhatalmazást adni a polgármesternek a tagok delegálására. 
 
Az előterjesztést a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2013. szeptember 24-i ülésén 
tárgyalja.  
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Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdése szerinti 
iskolai intézményi tanácsokba az önkormányzati delegáltak személyét kijelölje azzal, 
hogy a delegálást az azt követő rendes testületi ülésre utólagos jóváhagyás végett 
terjessze e Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Polgármester 
 
Határidő: folyamatos 
 
 
Újpest, 2013. szeptember 18.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


