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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A tanulók rendszeres nevelés-oktatása, az érettségi vizsgára, valamint a művészeti alapvizsgára
történő felkészítése az iskola feladata. A köznevelési intézmények szakmai tekintetben önállóak.
Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály
nem utal más hatáskörébe. A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések
előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint — részt
vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
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.
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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 azonos számú delegáltjából kell létrehozni.
Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági
nyilvántartást a hivatal vezeti. A székhelye azonos az érintett iskola székhelyével, tagjait az
intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására. A tanács
elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen
lakik. A tanács 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. A tanács ügyrendjének a hivatal által történt
jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba, és a
tanács képviseletét az elnök látja el.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg az intézményi tanács létrehozásának és
működésének részletes szabályait. A 20/2020. (VIII. 31.) EMMI Rendelet 122. § (6) bekezdésében
foglaltak alapján az intézményi tanács dönt a működési rendjéről és munkaprogramjának
elfogadásáról, a tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a
nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza. Az intézményi tanács véleményt
nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell
kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv
elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatban felsorolt
köznevelési intézményekbe korábban választott tagokat, delegáltakat. A korábban megválasztott
tagok közül több személy jogviszonya az elmúlt időszakban megszűnt, ezért szükségessé vált új
tagok megválasztása az intézményi tanácsokba.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés és a javasolt személyek megvitatására és az alábbi
határozati javaslat elfogadásával a tagok megválasztására.

2. Döntési javaslat
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2020. (...) Kt.
határozata a Budavári Önkormányzat illetékességi területén működő iskolai intézményi
tanácsokba delegált tagok visszahívásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 73. § (3) bekezdése alapján a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat képviseletére az önkormányzat illetékességi területén lévő
iskolákba a 92/2018. (V. 24.) Kt. sz. határozattal delegált személyeket visszahívja.
sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Intézmény neve
Budavári Általános Iskola
Batthyánv Lajos Általános Iskola
Lisznvai utcai Általános Iskola
Toldy Ferenc Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Műv.Isk.
Petőfi Sándor Gimnázium
Kosztolányi D. Gimnázium
Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Delegált tagok
Vas Hunor
Szeleczky Szilvia
Szent-Lélekv Dóra
Krupla-Kelemen Ágnes
dr. Brezoczki Erika Erzsébet
dr. Kenyeres Csaba
lápták Noémi
Madari Zsuzsanna
Benke Tímea

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...) Kt.
határozata a Budavári Önkormányzat illetékességi területén működő iskolai intézményi
tanácsokba történő tagok megválasztásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. CXC. törvény 73. § (3) bekezdése alapján a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat képviseletére az önkormányzat illetékességi területén lévő iskolákba az
alábbi személyeket delegálja, választja meg tagnak az intézményi tanácsokba:

sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Intézmény neve
Budavári Általános Iskola
Batthyánv Lajos Általános Iskola
lisznvai utcai Általános Iskola
Toldy Ferenc Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Műv.Isk.
Petőfi Sándor Gimnázium
Kosztolányi D. Gimnázium
Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészed Iskola

Delegált tagok
Vámos Ágnes
Dr. Kun lános
Guba Péter
Varga Dániel
Remenvik Ildikó
Korsós Borbála
Kovács László György
Gelencsér Ferenc |ózsef
Krupla-Kelemen Ágnes

