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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 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. Ha az
Nkt. fent hivatkozott szakasza szerint nem jött létre az intézményi tanács, akkor a
szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat
delegáltjaiból kell létrehozni. Az intézményi tanácsok alakuló ülését 2013. október 15.
napjáig kellett összehívni. 2016 óta pedig az Nkt. úgy rendelkezik, hogy ha az iskola
nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot is ellát, de nem nemzetiségi önkormányzat
tartja fenn, az intézményi tanácsba az egyes delegálók által delegált személyekkel
azonos létszámú tagot delegál az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, annak
hiányában a településen működő érintett nemzetiségi civil szervezet.
Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre,
székhelye azonos az érintett iskola székhelyével, képviseletét az elnöke látja el. Az
intézményi tanács ügyrend alapján működik. Az intézmény vezetője félévente egy
alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az
intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a
fenntartó számára.
Az intézményi tanácsok tevékenységének további keretét a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. §-a határozza meg. Eszerint az intézményi
tanács véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi
kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, a
szervezeti és működési szabályzat, a házirend, a munkaterv elfogadása, valamint a
köznevelési szerződés megkötése előtt.
A dombóvári székhelyű iskolák intézményi tanácsába az önkormányzat képviseletére
delegált személyekről a képviselő-testület legutóbb az előző önkormányzati ciklus
elején a 445/2014. (XII. 18.) Kt. határozattal az alábbiak szerint döntött:
• Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium: Tóth Gyula, akadályoztatása esetén
Berta János.
• Dombóvári József Attila Általános Iskola: Berta János, akadályoztatása
esetén Tigelmann Péter.
• Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola: Szatmáry
Gyula, akadályoztatása esetén Tóth Gyula.
(A szintén dombóvári székhellyel rendelkező Szent Orsolya Iskolaközpont esetében az
egyházi fenntartás miatt nem volt kötelező intézményi tanács létrehozása, és arra nem
is volt kezdeményezés.)
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Az önkormányzat képviseletére delegált személyek képviselői megbízatása 2019.
október 13. napján megszűnt, ezért indokoltnak tartom az intézményi tanácsba delegált
személyek visszahívását és új tag delegálását az önkormányzat képviseletére Kerényi
Zsolt alpolgármester személyében.
Kérem az intézményi tanácsba való delegálásról szíveskedjenek dönteni.
Határozati javaslat
tag delegálásáról a dombóvári székhelyű iskolák intézményi tanácsaiba
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóváron székhellyel
rendelkező, állami fenntartású iskolák intézményi tanácsába a 445/2014. (XII. 18.) Kt.
határozatával delegáltakat visszahívja, és helyettük Kerényi Zsolt alpolgármestert,
akadályoztatása esetére Dr. Németh Tímea alpolgármestert delegálja a Dombóvári
Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Dombóvári József Attila
Általános Iskola és a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium intézményi tanácsába.
Határidő: 2019. december 15. – az intézmények értesítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Pintér Szilárd
polgármester
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