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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2014. december  19-i nyilvános ülésére 
 
Tárgy:  Delegálás a tapolcai állami fenntartású általános és középiskolák, 

valamint a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 
tanácsába  

  
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Ughy Jenőné jegyző 
 Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 Varga Béláné közoktatási referens 
  
Megtárgyalja:  Humán Bizottság 
 
Meghívottak:  Varga Tiborné, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium igazgatója, 
 Stolár Mihály a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális 

Szakiskola - és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola igazgatója, 
 Bajner Imre, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, 
 Péni Béla, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatója 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A tapolcai köznevelési intézmények igazgatói 2013. őszén - törvényi kötelezettségüknek 
megfelelően - létrehozták az intézményi tanácsot, amelybe Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete képviselő-testületi tagokat delegált. 
 
A 2014. októberi önkormányzati választásokat követően megváltozott a képviselő-testület 
összetétele, ami új tagok delegálását teszi szükségessé. 

 
Az intézményi tanács létrehozását a nemzeti köznevelésről1szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 73. § (3)-(7) bekezdése szabályozza. 
 
Az Nkt. 73. § (3) bekezdése 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.” 
 
Nkt. 73. § (4) bekezdése szerint, 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 állami fenntartású intézmények esetében az intézményi tanács megalakításának 
kötelezettségét a jogszabály előírja. 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143416.608491%23foot1


 
Az egyházi köznevelési intézményekre vonatkozó sajátos szabályok miatt az Nkt. 31. § (2) 
bekezdésének 2014. január elsejétől hatályos f) pontja értelmében, a Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általános Iskolában és a Széchenyi István Szakképző iskolában nem kötelező 
létrehozni az intézményi tanácsot és az iskolák a nem is kívánnak élni a lehetőséggel. 
 
Az intézményi tanács 

• jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági 
nyilvántartást az Oktatási Hivatal (továbbiakban: hivatal) vezeti, 

• székhelye azonos az érintett iskola székhelyével, 
• tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a 

feladat ellátására, 
• elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos 

településen lakik, 
• 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, 

• ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a 
hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba, 

• képviseletét az elnök látja el, 
• 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 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. 
 
Javaslom, hogy az egyes intézményekben (tagintézményekben) az alábbiakban megnevezett 
személyek képviseljék az önkormányzatunkat: 
 

1. Batsányi János Gimnázium és Kollégium: Dr. Varga László 
2. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola: Bognár Ferenc 
3. Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola: Lévai József 
4. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola (székhelyintézmény): Rig Lajos 

•  Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye: Vajda Attila 
•  Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Tagintézménye: Dobó Zoltán 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 

 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási 
területén működő állami fenntartású általános és középiskolák, 
valamint a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi 
tanácsába a következő személyeket delegálja:  
 
1. Batsányi János Gimnázium és Kollégium: dr. Varga László 
2. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola,- és 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola: Bognár Ferenc 
3. Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola: Lévai József 
4. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola (székhelyintézmény): Rig Lajos 

• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézménye: Vajda Attila 

• Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye: Dobó Zoltán 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2014. december 9.        
 
  Dobó Zoltán 
 polgármester 

 
 
 


	Dobó Zoltán

