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TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetőjének tájékoztatása szerint az
Intézményükben eddig minimális létszámmal működő intézményi tanács az utolsó ülésén
kezdeményezte a létszámának bővítését. Az intézményvezető felkérte a fenntartót, a
történelmi egyházakat, valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy új
összetételű intézményi tanácsba 1-1 tagot delegáljon.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2016. január 21.

Dr. Józan-Jilling Mihály
elnök
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Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola intézményi tanácsába a következő személyt delegálja:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Határidő: 2016. január 26.
Felelős: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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Tájékoztató az intézményi tanácsra vonatkozó hatályos szabályozásról

A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetőjének a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat irányába tett tag-delegálásra történő felkérésével kapcsolatban az alábbi
észrevételeket teszem:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 73. § (3) bekezdése rendelkezik az iskolai
intézményi tanács létrehozásáról az alábbiak szerint:
„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.”
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. §-a az intézményi tanács létrehozásával és működésével
kapcsolatos szabályokat tartalmazza:
A hivatkozott paragrafus (1) bekezdésének g) pontja felhatalmazást ad a települési nemzetiségi
önkormányzat számára, amennyiben nem az iskola fenntartója, hogy az intézményi tanács
létrehozását kezdeményezze.
„Az Nkt. 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács létrehozását kezdeményezheti a települési,
területi nemzetiségi önkormányzat, térségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén - amennyiben
nem az iskola fenntartója - az országos nemzetiségi önkormányzat.”
A hivatkozott paragrafus (5) bekezdése szerint az iskola igazgatója, ha bármelyik érdekelt
kezdeményezi az intézményi tanács létrehozását, a kezdeményezéstől számított harminc napon belül
az intézményi tanács munkájában részt vevő érdekeltek által delegált, azonos számú képviselőből álló
bizottságot hoz létre az intézményi tanács megalakításának előkészítéséhez.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nincs jogosultsága arra, hogy a Dienes Valéria
Általános Iskola Intézményi Tanácsába tagot delegáljon.
Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy a hivatkozott iskolában német nemzetiségi oktatás is folyik,
álláspontom szerint a nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében, - különös tekintettel arra, hogy a
nemzetiségi önkormányzatoknak a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (1)
bekezdése szerint alapvető feladata a nemzetiségi érdekek védelme és képviselete a nemzetiségi
önkormányzati feladat- és hatáskörének gyakorlásával - indokolt a települési nemzetiségi
önkormányzatokat a delegálásra jogosultak közé emelni.
Javaslom, hogy a nemzetiségi jogok érvényesülése érdekében a nemzetiségi önkormányzat forduljon
az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
helyetteséhez.
Szekszárd, 2016. január 21.
dr. Varga Katalin
jegyző
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