
 

 
Békéscsabai Tankerületi Központ 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 
Telefon: 06-66-795-215 

E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu 
 

 
Diákönkormányzati Tanács alakuló ülés, elnökválasztás 

 

Helyszín: Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.  

Időpont: 2018. szeptember 4. kedd 15 óra  

Résztvevők a Békéscsabai Tankerületi Központ részéről: Bánki András, tankerületi igazgató, 

Szilágyi Melinda gazdasági vezető, Sipos László szakmai igazgatóhelyettes, dr. Domokos 

Judit Jogi és pályázati osztályvezető, Fésűné Bálint Gizella kabinetvezető 

Az intézmények részéről az intézmények Diákönkormányzatának elnökei és patrónus 

pedagógusai mint eseti meghívottak 

A jegyzőkönyvet vezeti: dr. Domokos Judit Jogi és pályázati osztályvezető 

 

Napirendi pontok:  

 

1. A Diákönkormányzati Tanács célja, feladata, működésére vonatkozó 

szabályok, a Tanács ügyrendjének ismertetése (prezentáció)  

2. A Diákönkormányzati Tanács ügyrendjének elfogadása 

3. Diákönkormányzati Tanács elnök választás  

- 3 fős jelölőbizottság megválasztása nyílt szavazással (1 fő elnök, 2 fő tag)  

- A jelöltek bemutatása (a jelölteket bemutatja a jelölőbizottság elnöke)  

- Az elnök jelöltek bemutatkozása 

- Szavazatszámláló bizottság megválasztása nyílt szavazással 

- A jelöltek felkerülnek a szavazólistára 

- A szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatja a szavazás menetét 

- Jelenléti ív alapján szavazólapok átadása  

- Titkos szavazás az elnök személyére 

- Szavazatok összeszámlálása, a szavazatszámláló bizottság elnöke kihirdeti a 

szavazás eredményét  

4. A megválasztott Diákönkormányzati Tanács elnökének köszöntése, 

megbízólevelének átadása  

 

Az ülés menete 

 

1. A Diákönkormányzati Tanács célja, feladata, működésére vonatkozó szabályok, a 

Tanács ügyrendjének ismertetése: prezentáció (a prezentáció tartalma 1.sz. mellékletben)  

 

2. A Diákönkormányzati Tanács ügyrendjének elfogadása ( szavazás )  

Támogatta, Nem támogatta, Tartózkodott X fő) 

 
3. Diákönkormányzati Tanács elnök választás (A választást Bánki András tankerületi 

igazgató vezeti)  

 

3.1. A jegyzőkönyv vezetésével megbízom dr. Domokos Juditot, a Jogi és pályázati osztály 

vezetőjét. A jegyzőkönyvet hitelesíti a megválasztott elnök és a Tanács 2 tagja. ( Csjaki 

Viktória Rózsa, Serkédi Dániel az Erzsébethelyi Általános Iskola  tanulói. ) 

Az ülésről készült jegyzőkönyvet a Diákönkormányzati Tanács tagjainak és meghívottainak – 

az ülést követő 8 napon belül megküldjük.  
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3.2. Javaslat a jelölőbizottság elnökére és 2 fő tagjára 

Javaslom a jelölőbizottság elnökének Sipos László szakmai igazgatóhelyettest, tagjainak 

Fésűné Bálint Gizelle kabinetvezetőt és Szathmáry Kata Dórát, a Lencsési Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanulóját.  

- Nyílt szavazás a jelölőbizottság elnökére és tagjára 

-   A szavazás eredményének ismertetése (Támogatta, Tartózkodott, Nem támogatta X fő) 

 

3.3. A Diákönkormányzati Tanács elnök jelöltjeinek bemutatása (bemutatja a 

jelölőbizottság elnöke)  

Az elnök személyére az intézmények részéről az alábbi javaslatok érkeztek:  

 

1. Buvár Csenge 7. évfolyam Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

2. Czuth Lajos 12. évfolyam Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, 

Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

3. Osgyán András 8. évfolyam Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

4. Ravasz Tamás 11.évfolyam Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium 

 

3.4. A jelöltek szóbeli bemutatkozása 10 percben névsor szerint, kérdésfeltevés a jelöltek 

részére 

 

Buvár Csenge 

Czuth Lajos 

Osgyán András 

Ravasz Tamás 

 

További javaslatok az elnök személyére 

 

SZÜNET ( megvendégelés)  

 

3.5. Szavazatszámláló bizottság megválasztása nyílt szavazással (javaslattétel a 

jelölőbizottság szavazatszámláló bizottsággá alakulására) 

 A Szavazatszámláló Bizottság feladata a titkos szavazás lebonyolítása, a szavazatok 

megszámolása és a megszületett eredmény közlése. 

A szavazás ( Szavazatszámláló Bizottság elnöke és tagjai) eredményének ismertetése  

( Támogatta, Tartózkodott, Nem támogatta X fő)  

 

3.6. A szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatja a szavazás menetét 

 

Az elnök jelöltek felkerülnek a szavazólistára 

A szavazás titkos, a Diákönkormányzati Tanács tagjai hivatali pecséttel ellátott szavazólapot 

kapnak, a szavazólapot névsor szerint veszik át a DÖK elnökök aláírásukkal. Szavazni 

„igen”-nel, vagy „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehet. A szavazólapot kitöltés után a 

lezárt urnába kell bedobni. 

Szavazni a jelölt neve mellett elhelyezett, tollal írt, két egymást keresztező vonallal lehet. Az 

a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki megkapta az érvényes szavazatok több mint felét, 

feltéve, hogy a leadott szavazatok több mint fele érvényes volt. Érvénytelen a szavazat, ha 

egynél több jelöltre történik a szavazás. Az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül kell 

hagyni. Amennyiben az érvénytelen szavazatok figyelmen kívül hagyása esetén a leadott 
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szavazatok száma nem éri el a szükséges határozatképességet, a jelenlévők többségét, úgy a 

szavazást másik alkalommal meg kell ismételni.  

 
3.7. Jelenléti ív alapján szavazólapok átadása a szavazásra jogosultak aláírásával   

 

3.8. Titkos szavazás az elnök személyére hivatali pecséttel ellátott szavazólapon 

 

3.9. A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat összeszámolja, a szavazatszámláló 

bizottság elnöke kihirdeti a szavazás eredményét  

 

4. A megválasztott Diákönkormányzati Tanács elnökének köszöntése, megbízólevelének 

átadása  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Megjegyzések 

 

Javaslatok az elnök személyére:  

5. Buvár Csenge 7. évfolyam Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

6. Czuth Lajos 12. évfolyam Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázium, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

7. Osgyán András 8. évfolyam Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

8. Ravasz Tamás 11.évfolyam Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium 

 

 

Jelölőbizottság és szavazatszámláló bizottság tagjai:  

Sipos László szakmai igazgatóhelyettes (elnök)  

Fésűné Bálint Gizella kabinetvezető 

Szathmáry Kata Dóra, a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Jegyzőkönyvvezető:         Dr. Domokos Judit  

Jegyzőkönyv hitelesítők: Csjaki Viktória Rózsa, Serkédi Dániel 

 

Szükséges eszközök:  

- projektor, kivetítő 

- jelenléti ív, szavazólapok átvételéhez jelenléti ív 

- szavazóláda, szavazólapok 

- megbízólevél az elnök részére  
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1.sz. melléklet: A prezentáció készítéséhez szakmai tartalom 

 

A Diákönkormányzati Tanács és annak elnöke a tanulói érdekeket képviseli. Az elnök a 

Tankerületi Tanács fontos tagja, a diákok képviselője. A diákok véleménye, javaslatai 

becsatornázásra kerülnek az intézményeket fenntartó és működtető, döntéshozó Békéscsabai 

Tankerületi Központ számára. Az egész intézményhálózat a diákok érdekében működik, ezért 

a tanulók visszajelzései pontosan mutatják a fenntartó számára az eredményeket, 

hiányosságokat, fejlesztendő területeket. A diákok - a mai napon megválasztott elnökön 

keresztül - az érdemi döntésekkel kapcsolatban kifejthetik álláspontjukat egy-egy kérdésben. 

A megalakuló Tankerületi Tanácsban megfelelő súllyal tudják képviselni a tanulói érdekeket. 

.  

A Diákönkormányzati Tanács összetétele, a tagok megbízatásának időtartama, 

megbízatásának megszűnése 

A Diákönkormányzati Tanács a Tankerületi Központ véleményező és javaslattevő testülete, 

amely a Tankerületi Központ fenntartásában működő diákönkormányzatok elnökeiből áll. 

A Diákönkormányzati Tanács állandó – tanácskozási jogú – meghívottai: 

a) a tankerületi igazgató,  

b) a szakmai igazgatóhelyettes, 

c) gazdasági igazgatóhelyettes. 

A tanácskozási jogú tagokat indítványozási, észrevételezési, véleménynyilvánítási, 

kérdésfeltevési és javaslattételi jog illeti meg. 

A Diákönkormányzati Tanács ülésére esetenként meg kell hívni mindazokat, akiknek jelenléte 

– feladatainak ellátásához – szükséges. Az esetenkénti meghívottak személyéről – a napirend 

ismeretében – a Diákönkormányzat Tanácsának elnöke dönt. 

A Diákönkormányzati Tanács tagjának megbízatása Tankerületi Központ fenntartásában 

működő diákönkormányzati elnöki megbízatás idejére szól. 

A Diákönkormányzati Tanács tagjának megbízatása megszűnik: 

a) az elnöki mandátum megszűnésével, 

b) a tanulói jogviszony megszűnésével, 

c) lemondással, 

d) a tag halálával. 

 A Diákönkormányzati Tanács feladat- és hatásköre 

 A Diákönkormányzati Tanács: 

a) megválasztja elnökét, 

b) képviseli a köznevelési intézmények tanulóinak érdekeit, 

c) elfogadja ügyrendjét, 

d) kapcsolatot tart a Tankerületi Központtal, 

e) véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

 A Diákönkormányzati Tanács működésére vonatkozó részletes szabályokat ügyrendje 

határozza meg. 

A Diákönkormányzati Tanács megalakulása 

A Diákönkormányzati Tanács alakuló ülését a tankerületi igazgató hívja össze. Az alakuló 

ülést a tankerületi igazgató nyitja meg és vezeti a Diákönkormányzati Tanács elnökének 

megválasztásig. 

Az alakuló ülés megválasztja az elnököt. Az elnök személyére bármely tag tehet javaslatot. 

Az elnök 7. évfolyamosnál fiatalabb nem lehet. 

A választás titkos szavazással történik. 

Az elnöki pozíció betöltetlensége esetén az új elnök megválasztásáig az elnöki feladatokat a 

Diákönkormányzati Tanács korelnöke látja el. 
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A Diákönkormányzati Tanács tagjai az elnökének személyének választásakor Tankerületi 

tanácsi taggá való jelöléséről is döntenek. Az elnök – megválasztása esetén – a Tankerületi 

Tanács tagjelöltje lesz. 

A Diákönkormányzati Tanács az elnökének, mint Tankerületi Tanács tagjelöltjének 

megválasztásáról, a Tankerületi Központot haladéktalanul értesíteni kell. 

A Diákönkormányzati Tanács ülései 

A Diákönkormányzati Tanács hatáskörét ülésein gyakorolja. 

A Diákönkormányzati Tanács üléseit az elnök hívja össze szükség szerint, de tanévenként 

legalább egy alkalommal (rendes ülés). A Diákönkormányzati Tanács ülését a tankerületi 

igazgató, a Diákönkormányzati Tanács tagjai legalább egyharmadának írásban benyújtott – a 

javasolt napirend megjelölését is tartalmazó – indítványára legkésőbb 10 napon belül össze 

kell hívni (rendkívüli ülés). 

Határozatképesség, határozathozatal 

A Diákönkormányzati Tanács határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább fele jelen van.  

A határozatképesség megállapítását követően az elnök megnyitja az ülést. 

A Diákönkormányzati Tanács minden szavazati jogú tagja egy szavazattal rendelkezik. 

Szavazni csak személyesen lehet. 

A tankerületi tanács a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, 

tanácsadó testület, amelynek célja 

a) a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek, célok összehangolása a 

tankerületi központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal; 

b)a hosszú távú, átfogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a tankerületi központ 

illetékességi területén; 

c)a fenntartói stratégiai döntések megalapozása 

A tankerületi tanács állandó tagjai az illetékes tankerületi központ vezetője, a Klebelsberg 

Központ által javasolt – azzal foglalkoztatotti jogviszonyban nem álló – egy fő, a Nemzeti 

Pedagógus Kar által jelölt egy fő, valamint az oktatásért felelős miniszter által a Korm. 

rendelet 2/B. § (4) bekezdés szerinti szervezetek által jelöltek közül felkért összesen három-öt 

fő. 

A tankerületi tanács állandó tagjai az országos önkormányzati szövetségek, az Országos 

Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a 

tankerületi központ által fenntartott intézményekben működő diákönkormányzatok. 

 

2. A Diákönkormányzati Tanács ügyrendje (kivetítve, rövid ismertetés) 


