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A határozat elfogadásához szükséges többség tipusa: eovszerú / minósített

í. A témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
A nemzeti köznevelésról szóló 2011, éVi cxc, törvény 73, § (3) bekezdése kimondja;

,, (3) az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a Szülők, a tanulók,
a neve|ótestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi
jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselójéből és a
fenntartó delegáltjából álló intéZményi tanács hozható létre,

(4)Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott íeltételek nem teljesülnek,
abban az esetben aZ intéZményi tanácsot a szülók, a nevelőtestület és aZ
intézmény székhelye szeíinti települési önkormányzat azonos számú delegáltjából
kell létrehozni,, (5)Az iniézményi tanács

a) jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba Vétellel jön létre, a hatósági
nyilVánta(ást a hivatal Vezeti,

b) székhelye azonos az érintett iskola székhelyéVel,
c) tagait az intéZményvezetó bízza meg a delegálásra jogosultak Véleménye

alapján a feladat ellátására,
d) elnökének az Választható meg, aki életvitelszerűen az inIézmény

székhelyéVel azonos településen lakik,
e) ügyrend alapján múködik, aZ ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és

fogadja el azza|, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke
le9késóbb aZ elfogadást köVetó tizenötödik napon megküldi a hivatalnak
jóváhagyásra,

' 
ügyrendjének a hivatal által töftént ]óváhagyáSát köVetden az inlézményi

tanácsot a hivatal felveszi a hatósági nyilVántartásba,
9)képViseletét az elnök látja el,
(6)A2 intézményi tanács az iskola műkódésének támogatására alapitványt

hozhat létre,
(7)Az intézmény Vezetóje féléVenként egy alkalommal beszámol az intézmény

működéSéről az iníézményi tanácsnak, ame|y az iptézmény működéséVel
kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a feríntartó számára,

Fentitörvény 97, § (27) bek, kimond]a:



2,

Amennyiben a 73, § (3) bekezdése szeíinti intézményi tanács nem jött létre, a 73, §
(4) bekezdése szerinti intézményi tanács alakuló ülését az érintett iskola
intézményvezetője a nemzeti közneveléslő| szóló 2011. éVi cxc, törVény
módositásáról szóló 2o13. éVi cXXXVll. törvény hatálybalépését köVető negyvenöt
napon belül híVja össze,

2. Elózmények, különösen a tárgyban hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtásának aIakulása
<Őavnin az intéZményi tanácsba delegált képviselők: Bodonyi János és Fuchs
Gábor,

3. Jogszabályi felhatalmazás
2011, évi CXC, törvény (3)-(4) bek.

4. Határozati iavaslat
/2oí5. (1.20.1 számú kt. határozat
szenaenety t<özseg Önkormányzatának Képviselő-testülete Germanné VárnaiAnna
és Bonaíert Péter képviSelóket a szendehelyi Általános lskola intézményitanácsába
tagként delegálta,
Felelős: polgármester
Határidó; azonnal

Szendehely, 2015, január 15,
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Szendehety Községi Örrkormányzat
Képviselő-tc§tülete
2640 Szendehe|y
Rákóczi u. 2.

Tár§l: Tagok delegálása az intézményi tanácsba

Ti§ztelt Képviselő-te§tület!

Az intéznényi tanács létrehozásáró] és múködtetéséről a nemzeti köznevelésról szóló 2011,

évi CXC, tönény 73, § (3) - (8) bekezdései, ill. e törvénv 97, § (27) bekezdése rendelkezik.

Eszeint a7 intézményi tatácsot a szü]ők. a neve]őtestü]et és aZ intézmény székhelye szerinti

telepüési öntományzat delegáltjaiból kell létrehoznj. Bodonyi Jáíos és Fuchs Gábor

képviselók nrandátut,nínak lejártával kérem a tisztelt Képviselő-testiiletet, szí\,eskedjen a

Szerdchel}i Általano< lskola in|é7men),l tanác§ab" kél új iagol delcga]ni,

Szendehely, 2014. december l6.
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Götzné German Mónika
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