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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A pásztói székhelyű iskolák közül a Mikszáth Kálmán Líceum, a Pásztói Általános Iskola, az 
Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium külön-külön levélben fordultak az önkormányzathoz, melyben arról tájékoztatnak, 
hogy az alább idézett jogszabályi kötelezettségüknek megfelelően intézményi tanácsot hoznak 
létre. 
A jogszabály alapján az intézményi tanács tagja az intézmény székhelye szerinti település 
önkormányzatának delegáltja is. 
Az intézmények vezetői kérik, hogy Pásztó Városi Önkormányzat egy-egy főt jelöljön ki a 
tanácsok tagjaiként. 
 
A vonatkozó jogszabályt az alábbiakban idézzük, melyben az intézményi tanács 
létrehozására, jogállására, tevékenységére, jogosítványára vonatkozó szabályok is olvashatók. 
 
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. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. 
(7) 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. 

(8) Az intézményi tanácsról az (5) bekezdés a) pontja alapján vezetett nyilvántartás 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az intézményi tanácsról vezetett nyilvántartás 
tartalmazza az intézményi tanács hivatalos nevét. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 



HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Volek Györgyöt (lakcíme: 3060 
Pásztó Nagymező út 1. 1/5.) jelöli ki a Mikszáth Kálmán Líceum által létrehozandó 
Intézményi Tanácsba Pásztó Városi Önkormányzat delegáltjaként. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gajdics Gábort (lakcíme: 3060 

Pásztó, Nyírfácska utca 1.) jelöli ki a Pásztói Általános Iskola által létrehozandó 
Intézményi Tanácsba Pásztó Városi Önkormányzat delegáltjaként. 

 
3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Édes Attilát (lakcíme: 3060 Pásztó, 

Hunyadi utca 4/B. III./7) jelöli ki az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola által 
létrehozandó Intézményi Tanácsba Pásztó Városi Önkormányzat delegáltjaként. 

 
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Barna Tibor Józsefnét (lakcíme: 

3060 Pásztó, Ady E. utca 44.) jelöli ki a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium által létrehozandó Intézményi Tanácsba Pásztó Városi 
Önkormányzat delegáltjaként. 

 
5. A döntésről az érintett intézményeket és személyeket értesíteni kell. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Pásztó, 2013. október 18. 
 
 

Sisák Imre 
polgármester 

 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


