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A Diákönkormányzati Tanács megválasztotta elnökét 

 

2018. szeptember 4-én Békéscsabán a Békés Megyei Könyvtár adott helyet a Békéscsabai 

Tankerületi Központ Diákönkormányzati Tanácsának alakuló ülésére.  

A Tankerületi Központ 35 köznevelési intézménye közül 32 iskolában működik 

diákönkormányzat. Az ülésre az intézményi DÖK elnökökkel együtt érkeztek a 

diákönkormányzatot segítő pedagógusok.  

Az alakuló ülést Bánki András úr, a tankerület igazgatója hívta össze és nyitotta meg. A 

rendezvényen meghívottként vett részt Szilágyi Melinda gazdasági vezető, Sipos László 

szakmai igazgatóhelyettes, Fésűné Bálint Gizella kabinetvezető és Domokos Judit a jogi és 

pályázati osztály vezetője, aki az ülést dokumentáló jegyzőkönyvet vezette.  

Bánki András igazgató úr köszöntötte a köznevelési intézmények diákönkormányzatok 

elnökeit és a meghívott vendégeket. Megállapította az ülés határozatképességét, majd a DÖK 

elnökök elfogadták a napirendi pontokat. Fésűné Bálint Gizella kabinetvezető ismertette a 

jelenlévőkkel a Diákönkormányzati Tanács, valamint a hamarosan megalakuló Tankerületi 

Tanács célját, feladatát, működési szabályait. Elmondta, hogy a Diákönkormányzati Tanács a 

Tankerületi Központ véleményező és javaslattevő testülete, amely a Központ fenntartásában 

működő diákönkormányzatok elnökeiből áll. A tagokat indítványozási, észrevételezési, 

véleménynyilvánítási, kérdésfeltevési és javaslattételi jog illeti meg. A Tanács képviseli a 

köznevelési intézmények tanulóinak érdekét valamennyi kérdésben. A diákok álláspontja 

különösen fontos, hiszen az egész intézményhálózat az ő érdekükben működik, 

visszajelzéseik pontosan mutatják a fenntartó számára a nevelés-oktatás terén elért 

eredményeket, fejlesztendő, javítandó területeket. A Tanács hatáskörét ülésein gyakorolja, 

amelyet tanévenként legalább egy alkalommal össze kell hívni.  

A DÖK elnökök előzetesen megkapták és megismerték a Tanács működési rendjét tartalmazó 

szabályzatot és a működés részletesebb szabályait tartalmazó ügyrendet, amelyet nyílt 

szavazással egyhangúan elfogadtak.  

Az alakuló ülés második napirendi pontja a Diákönkormányzati Tanács elnökének 

megválasztása volt. A 3 fős jelölőbizottságot kézfelnyújtással minden jelenlévő elfogadta. A 

jelölőbizottság elnöke ismertette az elnökjelöltek nevét és intézményét. További javaslat az 

elnök személyére nem érkezett.  

Rövid szünetet követően a négy elnökjelölt 10 percet kapott a személyes bemutatkozásra, 

majd titkos szavazás következett. A diákoknak a jelöltek megismerését követően döntést 

kellett hozniuk az elnök személyéről.   

A DÖK elnökök hivatali pecséttel ellátott szavazólapot kaptak, amelyet kitöltés után lezárt 

urnába dobtak. 

A jelölőbizottság a tagok egyetértésével szavazatszámláló bizottsággá alakult. Különös 

izgalommal várta mindenki a végső döntést.  

A szavazatok összeszámlálása után a szavazatszámláló bizottsággá elnöke kihirdette a 

szavazás eredményét. 34 szavazatra jogosult közül 28 fő vett részt és szavazott titkosan a 

Tanács elnökének személyére.  

Az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki megkapta az érvényes szavazatok több mint felét. 

Egy érvénytelen szavazat érkezett.  

A jelen lévő tagok többsége, 18 diák egyhangú szavazatával a Békéscsabai Tankerületi 

Központ Diákönkormányzati Tanácsának elnöke Ravasz Tamás, az Orosházi Táncsics 

Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 11. évfolyamos tanulója lett. 
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Ravasz Tamás képviseli a diákok érdekeit a 7 főből álló Tankerületi Tanács egyik tagjaként. 

A Tankerületi Tanács állandó tagja lesz a tankerület igazgatója, a Klebelsberg Központ által 

javasolt egy fő és a Nemzeti Pedagógus Kar által jelölt egy fő. Az állandó tagok közé további 

képviselőt javasolt a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Megyei Jogú Városok 

Szövetsége és a Kisvárosok Szövetsége.  

A Tankerületi Tanács a Békéscsabai Tankerületi Központ mellett működő javaslattevő, 

véleményező, tanácsadó testületként kezdi meg hamarosan működését, amelynek célja a 

helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági, környezeti érdekek összehangolása a tankerületi 

központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási feladatokkal, a fenntartói 

stratégiai döntések megalapozása.  

Bánki András tankerületi igazgató úr az elnökválasztást követően köszöntötte a 

Diákönkormányzati Tanács megválasztott elnökét, átadta megbízólevelét, majd bezárta az 

alakuló ülést.  

 

2018. szeptember 5.  

 

 

  


