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Szerep Község Polgármesterétől  

4163 Szerep, Nagy u. 53.               

  
  
  

E L Ő T E R J E S Z T É S   

  

általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről  

  

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) 

bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie 

az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.   

  

A körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata, valamint a fejlesztési terv elkészítése 

és felülvizsgálata érdekében a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 8.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a jegyző összesíti 

a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai 

adatokat minden év november 30-ig az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal 

számára továbbítja.  

  
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján 

a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden 

év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 

önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének 

nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát 

intézményi és tagintézményi bontásban.  

A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési 

önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes 

tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.   

  

A Szerepi Kelemen János Általános Iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek 

száma: 9 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :121 fő.  

  

Az oktatási intézmény felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási 

területében megállapítani.  

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen!  
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Határozati javaslat:  

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolák felvételi 

körzetének véleményezésével kapcsolatos előterjesztést és a statisztikai adatok 

alapján megállapította, hogy a településen  

  

a Szerepi Kelemen János Általános Iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek 

száma: 9 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :121 fő.  

  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási 

intézmény felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében 

megállapítani.  

  

Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatalt.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős:    Tóthné Verő Tünde polgármester  

  

  

Szerep, 2017. október 24.  

                

                   Tóthné Verő Tünde  

                                   polgármester   

  


