
Sorszám: Tárgy:

Iskolai körzethatárok

:Ny/9.
Döntéshozatal módja:

Polgármester,
a Kat. 46. (4) szerint

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Sápi András osztályvezető-helyettes

_________________________

Gazdasági Osztály

Tisztelt Polgármester Úr!

A területileg illetékes Gyulai Tankerületi Központ - a nemzeti köznevelésről szóló 20 1 1 . évi CXC.
törvény 50. (8) bekezdésével összhangban - határozza meg az egyes állami fenntartású általános
iskolák felvételi körzetét, amelyhez a 20/2012. (VIII. 3 1 .) EMMI rendelet 24. (1) bekezdése alap-
ján minden év október utolsó napjáig beszerzi az önkormányzatok véleményét, illetve az (ib) be
kezdés értelmében minden év február 1 5. napjáig a települési önkormányzat egyetértéséről táj ékoz
tatj a az illetékes tankerületet.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 42. . 1 1 . pontja értelmé
ben a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre az „állásfoglalás intézmény átszervezéséről, meg-
szüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”, emiatt mindkét
esetben képviselő-testületi döntés szükséges a véleményezéshez. A katasztrófavédelemről szóló 20 1 1.
évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi jogkörö
ket a veszélyhelyzet ideje alatt a Polgármester gyakorolja

Békés városban egy állami feimtartású általános iskola működik, melynek jelenlegi felvételi körzete
Békés és Tarhos teljes közigazgatási területe, ezért körzethatár kijelölésre ténylegesen nincs szűk-
ség. Az elmondottak alapján a Polgármester Úrnak lehetősége van arra, hogy érdemi vizsgálat nél-
kül elfogadja a tankerületi központ által megküldött tervezetet.

Kérem a Polgármester Urat az alábbi határozati javaslat elfogadására.



Határozati javaslat:

Békési Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint képviselő-testületi jgköröket a
veszélyhelyzet ideje alatt a Polgármester gyakorolja, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.

(1) és (ib) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva egyetért a Dr. Hepp Fe
renc Általános Iskola — Gyulai Tankerületi Központ által - megállapított felvételi körzethatá
rával (Békés város és Tarhos község teljes közigazgatási területe).

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. február 9.
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Békés Város Polgármesterének 2021. február 9. napján hozott határozata

Tár2y: Iskolai körzethatárok véleniényezése

Békés Város Polgármesterének
59/2021. (II. 9.) határozata

Békési Város Po!gármestere a katasztrófavédelemrő! szóló 201 1. évi CXXVIII. törvény

46. (4) bekezdésében kapott fe!hata!mazás a!apján, ame!y szerint képvise!ő-testü!eti

jogköröket a veszé!yhe!yzet ideje a!att a Po!gármester gyakoro!ja, a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 24. (1) és (lb) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva
egyetért a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola — Gyulai Tankerületi Központ által -

megállapított felvételi körzethatárával (Békés város és Tarhos község teljes közigazgatási

területe).

Határidő: intézkedésre azormal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester
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