
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 3m-i ülésére

Sorszám: Tárgy.

Iskolai körzethatárok

:N‚J/1 8.

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság.

Egyszerű többség Humán és Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Sápi András osztályvezető-helyettes
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A területileg illetékes Gyulai Tankerületi Központ - a nemzeti köznevelésről szóló 2O1 1 . évi CXC.

törvény 50. (8) bekezdésével összhangban - határozza meg az egyes állami fenntartású általános

iskolák felvételi körzetét, amelyhez a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. alapján minden év

októberében beszerzi az önkormányzatok véleményét, illetve minden év február 1 5. napjáig a tele-

pülési önkormányzat egyetértéséről tájékoztatja az illetékes tankerületet.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 I. 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.

Békés városban egy állami fenntartású általános iskola működik, melynek jelenlegi felvételi körzete

Békés és Tarhos teljes közigazgatási területe, ezért körzethatár kijelölésre ténylegesen nincs szük

ség. Az elmondottak alapján a Képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy érdemi vizsgálat

nélkül elfogadja a tankerületi központ által megküldött tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 30—i ülésére

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI tendelet 24.

-ába 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 azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2021. szeptember 20.

Kalman Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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Gyulai Tankerületi Központ

Gyulai Tankerületi Központ Tárgy: Felvételi körzetek

illetékességi területén működő települési tervezetének véleményezése

önkormányzatok polgármesterei részére Iktatószám: TKJO35/00952-i/202 I

Székhelyén Ügyintéző: dr. Sódar Mária
Telefon: 661795-247

Hiv. szám: -

Melléklet: -

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Ur!

A nemzeti köznevelésről szóló 201 I . évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése értelmében a

területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi

körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A

felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell

szereznie sz érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

szóló 20/2012. (VIII. 31 .) EMMI rendelet 24. (1) bekezdése szerint a felvételi körzetek

megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 1 5. 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.

Tisztelettel kérem Önt, hogy 2021. október 15. napjáig a Gyulai Tankerületi Központ

részére szíveskedjen megküldeni a települési önkormányzat véleményét az illetékességi

területén működő általános iskolák körzeteinek megállapításával kapcsolatban, a 2021.

február 26-án kelt, TK1035/OOl 08-40/2021 iktatószámú határozattal kijelölt és sz

önkormányzat részére megküldött kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

alapján.

Tisztelettel kérem továbbá, hogy az önkormányzati véleményben szíveskedjenek feltüntetni a

település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ermek hiányában

-
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tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek
létszámát intézményi ás tagintézményi bontásban.

Segítő együttműködését ezúton is köszönöm!

Gyula, 2021. szeptember 17.

Tisztelettel:

1 rnC. -mjm_

Teleki-Szávai
tankerületi igazgató


