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M E G H Í V Ó 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2013. október 17-én (csütörtök) 17.15 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4. 
 
Napirend: 
 
N y í l t   ü l é s: 
 

1. Javaslat Gyáli Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán felmerült plusz költségek elfogadására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Bóbita Bölcsőde – Eszközbeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás lezárására  
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat „Gyál, Kőrösi úton járda építése” megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a helyi iskolák „intézményi tanácsába” tagok delegálására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2013. október 15.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Bóbita Bölcsőde bővítése során felmerült plusz 
költségek elfogadására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata által az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül 
KMOP-4.5.2-11 számú, „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott, KMOP-4.5.2-11-2012-0021 azonosító számon regisztrált 
„Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című projektre támogatási szerződés került 
aláírásra az Önkormányzat részéről 2012. szeptember 17.-én. 
A projekt részeként a Képviselő-testület 109/2013.(V.21.) sz. határozata alapján az épület kivitelezése 
folyamatban van. 
 
A bővítés kapcsán olyan plusz feladatok merültek föl, amelyek megvalósítása nagyban növelné az elkészült 
létesítmény használati értéként, és amelyek elvégzése a kivitelezés folyamán jelentősen egyszerűbb, 
költséghatékonyabb, mint a későbbiekben. 
Fontos szempont még ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben a kivitelezés során készülnek el ezek a munkálatok, 
akkor az elkészült létesítménnyel együtt, annak a támogatást nyújtó közreműködő szervezete általi elfogadásával 
ezek is elfogadásra kerülhetnek, míg a már elkészült létesítményen a későbbiekben a fenntartási időszak öt éve 
alatt történő változtatások csak a közreműködő szervezet jóváhagyásával, sokkal nagyobb előzetes 
adminisztráció után végezhetőek majd. 
Ezen munkák a támogatásra benyújtott pályázatban nem voltak elszámolhatóak, így megvalósításukra támogatás 
nem lett volna igényelhető. 
 
A fenti munkák tételes kimutatását, és ezek költségvonzatát a mellékelt költségvetés tartalmazza. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán a „Bóbita Bölcsőde, felmerült plusz költségek” tárgyú 
táblázatban feltüntetett munkák szükségességét. 

2. a fenti munkák elvégeztetésére 11 982 207,- Ft értékben biztosítja a szükséges fedezetet a Bóbita 
Bölcsőde részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. számú mellékletében szereplő ’Gyál-
felső Vasútállomás épület felújítása’ sor terhére. 

3. a fenti munkák elvégeztetésére biztosítja a szükséges fedezetet az Áfa-visszaigénylés függvényében a 
ténylegesen felhasznált összeget, legfeljebb 9 961 582,- Ft értékben a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. számú 
mellékletében szereplő ’Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása’ sor terhére. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2013. október 10. 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
 
Melléklet: „Bóbita Bölcsőde, felmerült plusz költségek” tárgyú táblázat 



Bóbita bölcsőde plusz költségek összefoglalása

Munka megnevezése
 Mindösszesen 

anyag és díj NETTÓ 
 Mindösszesen 

anyag és díj BRUTTÓ 
Munkavégzés szükségességének

indoklása

vakolatcserék  216 742                    275 262                     
A felújítás során bizonyos helyeken szükségessé vált a meglévő 

épületben a vakolatok cseréje

ANTSZ által kért munkák 349 973                    444 466                     
Az ANTSZ képviselője előzetes bejárást tartott a kivitelezés 

folyamán, ami alapján az előzetesen kiadott hozzájárulásához 
képest plusz igényeket támasztott

ajtócserék 276 766                    351 493                     
A felújítás során bizonyos ajtók állapota szükségessé tette ezek 

cseréjét

átadó ajtó (E05) kialakítása 83 999                      106 679                     
A későbbi zavartalan működés miatt üzemeltetés technológiailag 

szükséges volt az átalakítás

rovarhálók ablakokra  246 790                    313 423                     
Az ANTSZ által vizsgált egészségügyi feltételek javítása miatt 
szükségessé vált ezek elhelyezése bizonyos helyiségekben

gazdasági teraszok felújítása  907 651                    1 152 717                  
A tervek és a pályázat készítése óta eltelt idő alatt leromlott 
állapotba került, balesetveszélyes kültéri burkolatok cserére 

szorultak biszonyos helyeken

konyha vízszerelés, csapadék 943 963                    1 198 833                  
A felújítás során a meglévő épületben a kibontott vezetékek 
állapota szükségessé tette bizonyos helyeken a vezetékek és 

szerelvények cseréjét

ereszcsatorna fűtés  1 585 840                2 014 017                  
A tetőrendszer működtetéséhez a burkolat gyártójának ajánlása 

szerint a téli üzemeltetési problémák elkerüléséhez szükséges ennek 
beépítése

függönyök és karnisok felszereltetése 459 622                    583 720                     
A bútor és eszközbeszerzés közbeszerzésének tárgyalása alapján 
ezen beszerzés költséghatékonysági szempontból nem lett a 

közbeszerzés része

meglévő lámpatestek cseréje 179 390                    227 825                     
A felújítás során a meglévő épületben a leszerelt lámpatestek egy 

részében az elektronika nem működik, cserére szorulnak

Meglévő kerítés cseréje 3 997 593                5 076 943                  
A tereprendezési munkálatok alapján a szomszédos telekhez képest 
a kialakult terepszint eltér, ezért szükséges a kerítés átalakítása

meglévő kültéri világítás felújítása 186 480                    236 830                     
A felújítás során a meglévő kültéri lámpatestek egy részében az 

elektronika nem működik, cserére szorulnak
MINDÖSSZESEN (A+D) nettó 9 434 809                11 982 207                

Bóbita bölcsőde által bonyolítandó munkálatok
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Bóbita bölcsőde plusz költségek összefoglalása

Munka megnevezése
 Mindösszesen 

anyag és díj NETTÓ 
 Mindösszesen 

anyag és díj BRUTTÓ 
Munkavégzés szükségességének

indoklása

utcai járda, és a járda és az út közötti terület 
rendezése
(Tátika óvoda előtti területen is)

7 843 765                9 961 582                  

Az intézmények előtti gyalogos, ill. járművel történő közlekedés 
minőségének közlekedésbiztonsági szempontból történő jelentős 

javításának érdekében, továbbá a vízelvezetés megfelelő 
megoldásának érdekében szükséges a meglévő állapot rendezése

MINDÖSSZESEN (A+D) nettó 7 843 765                9 961 582                  

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által bonyolítandó munkálatok
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Tárgy: Javaslat Bóbita bölcsőde – Eszközbeszerzés tárgyában 
közbeszerzési eljárás lezárására  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata által az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül 
KMOP-4.5.2-11 számú, „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott, KMOP-4.5.2-11-2012-0021 azonosító számon regisztrált 
„Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című projektre támogatási szerződés került 
aláírásra az Önkormányzat részéről 2012. szeptember 17-én. A projekt megvalósításának következő lépése a 
szükséges eszközbeszerzések közbeszerzésének lebonyolítása. 
 

A közbeszerzési eljárás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 118/2013.(IX.02.) sz. határozata alapján megindításra 
került, a felhívás s a felkérni kívánt 7 ajánlattevő részére megküldésre került. 
 
A 2013.10.15.-i végső ajánlattételi határidőig a felkért cégek közül beadta ajánlatát: Falco-Sopron Bútor Kft., 
Linea Bútor Kft., HOR Zrt., ezek bontásának, valamint a végső ajánlatok bontásának adatai a bontási 
jegyzőkönyvekben szerepelnek.  
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a Gyál, Bölcsőde bővítése projekt részeként, a „Gyál, Bölcsőde bővítése bútorbeszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a Bíráló Bizottság javaslatát, és az előterjesztéshez mellékelt 
„Szakvélemény és döntési javaslat” nevű dokumentumot, az abban szereplőeket. A Bíráló Bizottság 
javaslata alapján az első részre Falco-Sopron Bútor Kft. , a második részre pedig a HOR Zrt. hirdeti ki 
az eljárás nyerteseként. 

2. a fenti munkákhoz szükséges 7.944.310, Ft+Áfa és 5.521.937,Ft+Áfa összegű fedezetet biztosítja az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. számú mellékletében szereplő ’Bölcsőde bővítés’ sor, és a 
’Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása’ sorok terhére. 

3.  felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős:  munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2013. október 15. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyvek  

Tárgyalási jegyzőkönyvek 
Szakvélemény és döntési javaslat (később kiosztandó) 































 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyál, Kőrösi úton járda építése” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás lezárására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött a 83/2013.(IV.25) határozatában, hogy a    
TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft-vel a Kőrösi út északi oldalán gyalogjárdát terveztet az Ady Endre utcától 
Gyál-Felső vasútállomásig (kb. 550 fm hosszan), valamint a Zrínyi utcától a Vecsési utcáig (kb. 600 fm 
hosszan). 
A tervek elkészültek, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megadta közútkezelői hozzájárulását, úgy, hogy a 
tulajdonában lévő területen a majdan megépülő burkolt árkok üzemeltetését az Önkormányzat vállalja.   
 
A közbeszerzési eljárást a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 117/2013.(IX.02.) sz. határozata alapján a 
közbeszerzési munkacsoport megindította, a felhívás a felkérni kívánt 3 ajánlattevő részére megküldésre került. 
 

A 2013.10.08.-i ajánlattételi határidőig mindhárom felkért cég beadta ajánlatát, ezek bontásának, valamint a 
végső ajánlatok bontásának adatai a bontási jegyzőkönyvekben szerepelnek. A tárgyaláson felmerült, hogy a 
UPC kábel kiváltására az üzemeltető nem tudott korrekt műszaki megoldást adni, így az kikerült a végső ajánlati 
árból azzal, hogy azt az Önkormányzat közvetlenül rendeli meg. Ennek eredményeként azonban az idei évben 
várhatóan csak ez a költség merül fel, a többit a 2014. évi költségvetésben kell szerepeltetni. Szintén nem 
szerepel a végső ajánlati árban a parkoló kialakítása, mivel az érintett terület tulajdon- vagy kezelői jogával nem 
rendelkezünk, így az csak ezen kérdés rendezése után lesz aktuális. 
A végső ajánlatot adó VITÉP'95 KFT, GORDIUSZ KFT, Gyáli Ipartestület ajánlattevőből a .................. tette a 
legkedvezőbb ajánlatot. 
Az eljárás lezárásának eredményeképpen az érvényes ajánlattevők listáját, valamint a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő, továbbá mindezek indoklását a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyál, Kőrösi út járda építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a Bíráló Bizottság  
javaslatát, és az előterjesztéshez mellékelt „Szakvélemény és döntési javaslat” nevű dokumentumot, az 
abban szereplőeket. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a …............... hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként,. 

2. a fenti munkákhoz szükséges …………………… Ft összegű fedezet a 2014. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

3. a fenti munkához szükséges UPC kábel kiváltását közvetlenül maga végezteti el, melynek fedezetét az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 5. számú mellékletében szereplő ’Járdaépítés, 
gyalogátkelőhely építés’ sor adja. 

4. vállalja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásában foglaltaknak megfelelően a 
burkolt árkok karbantartását. 

5. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazást és egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2013. október 10. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
 
 



Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyvek (részben később kiosztandó) 

Tárgyalási jegyzőkönyv (később kiosztandó) 
Szakvélemény és döntési javaslat (később kiosztandó) 















 
 
 
 Tárgy: Javaslat a helyi iskolák „intézményi tanácsába” 

tagok delegálására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 73. § (3) bekezdése rendelkezik 
arról, hogy 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. 
 
Annak érdekében, hogy a helyi közösségek érdekeinek képviselete abban az esetben is érvényre juttatható 
legyen, ha az intézményi tanácsot a Nkt. eredeti szabálya szerint nem tudják létrehozni, az Nkt. módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXVII. törvény (továbbiakban: Nkt.mód.) az intézményi tanács egy új, kötelező típusáról 
rendelkezik, amely a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat 
delegáltjaiból hozható létre. (Nkt. 73. § (4) bekezdése) 
 
Amennyiben az Nkt. 73. § (3) bekezdése szerinti intézményi tanács nem jött létre, a 73. § (4) bekezdése szerinti 
intézményi tanács alakuló ülését az érintett iskola intézményvezetője az Nkt.mód. hatálybalépését követő 45 
napon belül összehívja. (Nkt. 97.§ (27) bek.) 
 
A módosító tv. 2013. augusztus 31. napján lépett hatályba, tehát az intézményi tanács alakuló ülését legkésőbb 
2013. október 16-ig össze kell hívni. 
 
Az Nkt. 73. (5) bekezdése kimondja, hogy az intézményi tanács 

 jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a 
hivatal vezeti,  

 székhelye azonos az érintett iskola székhelyével, 
 tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat 

ellátására, 
 elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos 

településen lakik, 
 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 15 
napon belül megküldi a hivatalnak jóváhagyásra, 

 ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az intézményi tanácsot a hivatal 
felveszi a hatósági nyilvántartásba, 

 az intézményi tanács az iskola működésének támogatására alapítványt hozhat létre. (Nkt. (6) 
bek.) 

 
A Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója Hajdú Éva a csatolt beadványában kérte, hogy 
Önkormányzatunk az intézményi tanácsba delegáljon 1 főt. (1.sz. melléklet) 
 
 
A mellékelt megkeresés és a fenti szabályozás alapján javaslatot teszek a helyi iskolák intézményi tanácsába 
delegálandó személyekre, mivel a többi intézmény vezetője is jelezte ilyen irányú igényét: 
 
 
Intézmény neve:      Delegált személy 
 
Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola  Fa Zsuzsanna 
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  Pápai Mihály 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola    Czotter Ferenc László  
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola    Vinnai Tibor 
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola   Zabánné Nagy Gyöngyi 
 
 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § 
(4) bekezdése alapján a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola intézményi tanácsába Fa 
Zsuzsannát delegálja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § 
(4) bekezdése alapján a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába Pápai Mihályt 
delegálja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Határozati javaslat III: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § 
(4) bekezdése alapján a Gyáli Ady Endre Általános Iskola intézményi tanácsába Czotter Ferenc Lászlót 
delegálja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Határozati javaslat IV: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § 
(4) bekezdése alapján a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola intézményi tanácsába Vinnai Tibort delegálja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Határozati javaslat V: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § 
(4) bekezdése alapján a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola  intézményi tanácsába Zabánné Nagy Gyöngyit 
delegálja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 
 
G y á l, 2013. október 14. 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
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Akkreditációs |ajstromszám: AL-2652
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Fax: (29)340-952

Gyál Város Polgármesteri Hivata|a
Pápai Mihály Potgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A KLIK Ceglédi Tankerület 2oí3. október 8.án kelt levelében az Nkt. 73.$ (3) és
(4) bekezdése alapján arra kérte intézményünket, hogy 2013. október í6.ig
I ntézm ényi Tan á.csot hozzon |étre.
A Tanácsba az Önkormányzatnak egy képviselőt kell delegá|nia.
Kérjük, je|ö|jön ki a TestüIetből egy személyt, aki ebben a testületben képviseli
a te|epülés érdekeit.
Mellékeljük a Tankerület intézményünkhöz íÉ Ievelét.

Gyál, 2013. október 10.

Köszönettel:

4l=----11-
Hajdú Eva
rgazg

'"+,9't
"^ .-o \,

a r r

cD 5:
r n t r.- o:

íb. l
-t:' /e'/

C,fY



ó e  g léd i  Tanke r ü l e t e

Valamenn1'i, KLIK Ceglédi Tankertilete
fenntartásábail mű litidő intézrnény
vezetője rószére

Iktatiszárn:
*'!

u gylntezo:
Hivatkozás:
Mel1éklet:
Térgy:

669 -3 I 20 1 3iKIKl 1 20000
Csomor Petronelia

lntezmenyl tanacsoK
iétrehozása

Tisztelt lgazgatő Asszony !
Tiszteit lgazgato Urt

Az intéz'ményi tanácsok ]étrehozásával kapcsolatban az alabbiakról tájókoztatom:

Az Nkt. 73. $ (3) és (a) bekezclései meghatározzák az intézményi tanács létrehozásának
feltcteleit:
(3) Áz iskolrjban a helyí közosségek érdekeinek képviseleÍére a sziilők, n tanulók, a
nevelőtesttileÍ, Cti intéznlén1, székhelye szerinÍi ÍeIepülési önkrlrnttnyzat. egyhazi .irlgi
személ},ek, ü helyi ga:da'sági kamardk azonos szóntú képliselőjéből és a fenntartó
delegáltjából álló intéztnényí tanács hozhrltó létre.
(4) Amennviben u (3) bekezdésben meghatarazottfelttltelek nem teljesülnek, rlbban az esetbet.l
az inténlén1,i tancicsot a sztilők, a nevelőtestiilet és cz inÍénnén7, székhelye ,szerinti telepúlési
önko rmít nyza t d el c ga l t j a i b ó I kcl I lé t r eh ozn í,

A ncmzeti kozner,elésrol szóló 2011" évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 97. $ (27)
bekezrlése értelmében, amennyiben a73. $ (3) bekezdése szerinti intézményi tanács nem jött

létre, a 73. $ (4) bekezdése szerinti intézmérrli tanács alakuló űlését az éintett iskola
intézn.rényvezetője a nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáróI
szó|ó 2013. évi CXXXWI. törvény hatályba1épését-követő negyvenöt napon belüi hÍvja őssze.

Tisztelt xgazgató .4.sszony!
Tisztelt Igazgató Ur!
Á jogszabály továhbi értelmezésének állásfoglalására várunk, ezért kérern, tegyen meg

nrindcnt annak érdekében, hogy a jogszabáI1,ban előínt minirnunt fcltótelnek negÍ.cletjen
az iskola és a 73$ (4) bekezdésben Ieírt íntézményi tanáccsal rendelkezzen.

Cegléd, 2013. október 8.
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Rebek Evi l -..." '; ....-
tankeni]eti igazgatő

Üdvöz1ette1:

2700 Cegléd' Malom tér 3.
Telefon/Fax : 06-53/5 00-3 3 I
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Ennck értelmó
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