ELŐTERJESZTÉS
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. december 13-i ülésére

Előterjesztés címe és tárgya:
Az József Nádor Általános Iskola intézményi tanácsába önkormányzati képviselő delegálása

A tárgykört rendező jogszabály:
−
−

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Oláh Gyárfás polgármester
Előterjesztő:
Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
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Az József Nádor Általános Iskola jogszerű működéséhez intézményi tanácsot kell felállítania,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. §-a alapján
„(3) 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) 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.”

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121.§- a alapján
„(3) Azonos számú képviselőt küldhet az intézményi tanácsba
a) a nevelőtestület,
b) az iskolai szülői szervezet, közösség képviselője, ennek hiányában az intézménybe járó tanulók
legalább húsz százalékának szülei,
c) az iskolai diákönkormányzat, ennek hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka,
d) az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat,
e) az intézmény székhelye szerinti történelmi egyház,
f) szakiskolában és szakközépiskolában az érintett helyi gazdasági kamara.”

Az intézményfenntartóval és az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján Alcsútdoboz
Település Önkormányzata Képviselő-testületének egy főt szükséges delegálni az intézményi
tanácsba, akinek a megválasztása képviselő-testületi kizárólagos hatáskörbe tartozik.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46.§ (2)

bekezdésének b) pontja szerint a választást zárt ülésen akkor kell tárgyalni, ha az érintett
személy ezt kifejezetten kéri. Ennek a döntésnek az elrendeléséhez minősített többség
szükséges. Ugyanezen jogszabály 42.§ 2. pontja alapján a delegált ta megválasztása a
képviselők minősített többségű szavazatával történik.
Az iskola intézményi tanácsába Szabó Dániel képviselőt javasolom delegálni.
Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását!
Alcsútdoboz, 2013. december 10.
Oláh Gyárfás
polgármester
Határozati javaslat:
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (X. 31.) számú határozata
A József Nádor Általános Iskola intézményi tanácsába delegált önkormányzati tag
megválasztásáról
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a József Nádor
Általános Iskola intézményi tanácsába a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121.§ (3)
bekezdés d) pontja alapján Szabó Dániel képviselőt megválasztja és delegálja.
Határidő:

Azonnal
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