
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 76/2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. március 12-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi 

tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető,  
Dékányné Borsodi Szilvia, ügyintéző 

 

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2020. 
március 11. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bodrogai Tibor s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 73. § (3) 

bekezdése értelmében, 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 értelmében, 

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 tanácsok vonatkozásában – az Nkt. rendelkezései mellett – részletes 

szabályokat állapít meg a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: 

EMMI rendelet) 121. §-a is. 

 

Az EMMI rendelet értelmében az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az intézményi tanács 

dönt az intézmény működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a 

nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza. Ki kell kérni az intézményi 

tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, 

továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. 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. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2015. 

(I.29) számú határozatában delegált az intézményi tanácsokba a 2019. évi választást követő új 

Képviselő-testület megalakulásáig terjedő időtartamra. 

 

Az Nkt. 73.§ (5a) bekezdése értelmében az Nkt. alapján létrehozott intézményi tanácsról a 73. 

§ (5) bekezdés a) pontja alapján vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak 

minősül, mely nyilvántartást az Oktatási Hivatal vezeti. 

A határozati javaslat – a fentiekre tekintettel – az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő 

intézményeket és intézményi tanácsait tartalmazza. 

 

A szakgimnáziumok és szakképző iskolák esetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX 

törvény 127.§ (7) bekezdése a következőkről rendelkezik: a szakképzésről szóló törvény 

hatálybalépésekor az Nkt. 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti 

szakgimnáziumban, illetve szakképző iskolában az Nkt. szerint működő szülői szervezetet, 

iskolaszéket, intézményi tanácsot legkésőbb 2020. augusztus 31-éig lehet képzési tanáccsá 

átalakítani. 2020. szeptember 1-jén e törvény erejénél fogva megszűnik az Nkt. 2019. 

augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakgimnáziumban, illetve szakképző 

iskolában működő szülői szervezet, iskolaszék és intézményi tanács. 

Tekintettel a fenti rendelkezésre és az átmeneti időszakra, javaslom a szakgimnáziumok és 

szakképző iskolák esetében az átalakulásra meghatározott határidőt követően kerüljön sor a 



delegálásra, amennyiben az érintett intézményekben létrejön, valamint nyilvántartásba vételre 

kerül képzési tanács. 

 

Az intézményi tanácsokba delegáltak személyére vonatkozó javaslatomat a Képviselő-

testületi ülésen ismertetem. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a delegáltak 

személyéről dönteni szíveskedjék.  

 

Budapest, 2020. március 05. 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott iskolák intézményi tanácsaiba a soron 

következő választásokat követő új Képviselő-testület megalakulásáig terjedő időtartamra 

az alábbi személyeket delegálja: 

Általános Iskola Delegált képviselő 

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 

1092 Budapest, Bakáts tér 12.  

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

1095 Budapest, Mester utca 67.  

Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.  

Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor 

Kéttannyelvű Általános Iskola 

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.  

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

1095 Budapest, Mester utca 19.  

Gimnázium  

Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 

1096 Budapest, Vendel utca 1.  

Általános Iskola és Gimnázium  

Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános 

Iskola és Gimnázium 

1093 Budapest, Lónyai utca 4-8.  

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 

1096 Budapest, Telepy utca 17.  

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és 

Gimnázium 

1098 Budapest, Lobogó utca 1.  

Gyógypedagógiai Általános Iskola  

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Kollégium1098 Budapest, Friss utca 2.  

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

1095 Budapest, Gát utca 6.  

Zeneiskola  

Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola-Alapfokú Művészeti 

Iskola 

1092 Budapest, Köztelek utca 8.  

 

Határidő: 2020. március 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a határozat 1. pontjában meghatározott 

intézményeket és a Belső-Pesti Tankerületi Központot - mint az iskolák fenntartóját - 

tájékoztassa. 

 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


