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Előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2016. december 9-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya a nemzeti köznevelésről szóló
(8) bekezdése alapján minden év február végéig köteles
2011. évi CXC. törvény 50.
meghatározni az egyes állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetét, amihez a
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. * (1) bekezdése alapján véleményűnket kérte a Dr.
Hepp Ferenc Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatáraira
vonatkozóan.
Békés városban egy állami feantartású általános iskola működik, melynek jelenlegi
felvételi körzete Békés és Tarhos teljes közigazgatási területe, ezért körzethatár kijelölésre
ténylegesen nincs szükség, így érdemi vizsgálat nélkül egyetérthetünk a Kormányhivatal által
megküldött és az előterjesztéshez melléklet tervezettel.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
(1) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Dr. Hepp Ferenc
24.
Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának a Békés Megyei Kormányhivatal
megállapított felvételi könethatárával (Békés város és Tarhos község teljes
által
közigazgatási területe) egyetért.
-

-

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. november 30.
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Általános iskolai körzethatárok tervezete
-

10. db

Békés megyében műkődő települési önkormányzatok polgármesterei, jegyzői részére
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Ur!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.
(8) bekezdése értelmében a
kormánynivsla meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek
megállapitásához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok
véleményét.
A nevelési- oktatási intézmények mükódéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatárál szóló
20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 24. 5(l) bekezdése szerint a
felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település
jegyzöjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezö hátrányos helyzetű, általános iskolába jár6 gyermekek létszámát intézményi és
taginlézményi bontásban.
A nemzeti köznevelésröl szóió törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29.
5 (1) bekezdése szerint a jegyző összesti a :elepülési önko’nál’yLat Iletékessúgi [rületé’i a
hátrányos és a halmozottan hátrányos he yzetü gyermekek és tanulók számát, és az igy előálló
statisztikai adatokat
a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata, valanint a fejlesztési terv
elkészítése és felülvizsgála:a érdekében
minden év november 30-ig az illetékes kormányhivatal
számára továbbítja.
-

-

A körzethatárok véleményének kialakításakor figyelembe kell venni az EMMI rendelet 24,
bekezdésében meghatározott arányt is.
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(2)

Tisztelettel kérem, hogy az alábbiakat 2016. november 30-ig az oktatasbekes.gov.hu e-mail
címre szíveskedjen megküldeni:
•

s települési önkormányzat véleményét az illetékességi területén működő állami fenntartásü
általános iskolák körzeteinek megállapltásával kapcsolatban (bescannelve);

•

a körzethatárok tervezetét szeteszthetö word formátumban.
változásokat;

•

állal ósszesitetl, a települési önkormányzat illetékességi terUetén lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellye rendelkező hátrányos ás a hamozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és tanulók számát;

•

a település jegyzöjének nyilvántartásában szerepló, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetü, általános iskolába járó
gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban;

prD5

színnel jelölve

a

a jegyző

Épitésügyi, Hatósági, Oktatási ás Törvényességi Felügyeleti Főosztály [Oktatási ás Hatósági Osztály)
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2,, Pf. 389. Telefon: (+36 66) 622-000 Fax: (+36 66) 622-001
E-mail: <tat sabeko,gÖvhu Honlap: wwwbekeskhtiu

a mellékelt táblázatot kitöltve, amennyiben a településen több általános iskola vagy
tagintézmény, feladatellátósi hely müködik.
Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban további egyeztetést tart szukségesnek. kérem keresse a
Bókós Megyei Kormányhivatal Oktatási ás Hatósági Osztályának mzinkatáát Kny;hár Lív/át (telefo;
66/622-095,1
Békéscsaba, 2016, november 7.

Gajda Róbert
korrnánymegbizott
novehon es megDizasabol.
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-

I/

‘(dr. Babinszki PdtY
osztályvezetö
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BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak tervezete
Békési járás

201712018. tanév

Felvételi körzetek
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály [Oktatási és Hatósági Osztályi
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Pf.: 389. Telefon: (÷36 66) 622-000 Fax: (+36 66) 622-001
E-mail: oktatas@bekesov.hu Honlap: www.bekeskh.hu

Békési iárás:
Települések:
Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezöberény, Murony, Tarhos
Település 1.: Békés
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola és
F 200901
Alapfokú Művészeti Iskola

József A. utca
12.

.

Bekes
.

5630

Felvételi körzet: Békés és Tarhos települések közigazgatási területe.
Település 2.: Kamut
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Savio Szent Domonkos Katolikus
028269
Altalanos Iskola es Ovoda Kamut Petofi
5673
Utcai Iskolai Telephelye
(Nem állami, nem települési önkormányzati köznevelési intézmény)
-

.

.

.

-

.

(2) bekezdése alapján).

Felvételi körzet: Kamut település közigazgatási területe (Nkt. 33.
Település 3.: Köröstarcsa
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános
028319
Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola
.

-

.

.

Petofi utca

Kamut

5622

Korostarcsa

Kossuth
utca 6.

Felvételi körzet: Körőstarcsa település közigazgatási területe,
Település 4.: Mezőberény
Kötelező felvételt biztosító iskola:
Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú
200608
Művészeti Iskola és Kollégium

5650

Mezőberény

Petőfi út
17-19.

Felvételi körzet: Mezőberény, Bélmegyer és Murony települések közigazgatási területe.
Békési járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények:
202775

Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Békési
Tagintézménye

5630

Békés

Jantyik utca 21-25

202775

Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Békési

5650

Mezőberény

Luthertér 1-2.
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