
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola intézményi tanácsába 

tag delegálásra 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXVII. törvény több helyen pontosította illetve kiegészítette nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényt (a továbbiakban: Nkt.). 

 

A módosítások egy része alapvetően érintette az iskolákban kialakítható intézményi tanácsok 

jogállását és működését. 

 

Az Nkt 73. § (5) bekezdése alapján az intézményi tanács 

a) jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági 

nyilvántartást a hivatal vezeti, 

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 

azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az 

elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra, 

f) ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a 

hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba. 

 

A korábbi szabályozás értelmében (Nkt. 73. § (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. 

 

Az Nkt. 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés került „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.” 

 

Míg korábban csupán lehetőséget biztosított a törvény az intézményi tanácsok megalakítására, 

az Nkt. 2013. augusztus 30-ai módosításakor minden iskola számára kötelező feladatként 

jelent meg az intézményi tanácsok megalakításának kötelezettsége. 

 

Az átmeneti és vegyes rendelkezések között az Nkt 96. § (27) bekezdésébe kimondja, hogy 

amennyiben a 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács nem jött létre, a 73. § (4) 

bekezdése szerinti intézményi tanács alakuló ülését az érintett iskola intézményvezetője a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXVII. törvény hatálybalépését  követő negyvenöt napon belül hívja össze. 

 

A Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola iskolaigazgatója 

tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az Nkt 73. § (3) bekezdésében szabályozott intézményi 

tanács megalakítására nem került sor.  

 



Az intézményi tanács alakuló ülését a fentieket figyelembe véve 2013. október 15-ig össze 

kell hívni. 

 

Annak érdekében, hogy az iskola a törvényben foglalt kötelezettségének eleget tudjon tenni és 

az intézményi tanács alakuló ülését össze lehessen hívni Kéthely Község Önkormányzatának 

mint az  intézmény székhelye szerinti települési önkormányzatnak tagot kell delegálnia az 

intézményi tanácsba. 

 

 

Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéthelyi Széchenyi 

István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Intézményi Tanácsába 

Havanecz Imre képviselőt delegálja. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az iskolaigazgatót a testület döntéséről 

tájékoztassa.  

 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Kéthely, 2013. október 14. 

 

 

Sipos Balázs sk. 

polgármester 


