Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30 -i ülésére

4.

napirend:

A 2020/2021-es tanévre megállapított és kijelölt iskolai felvételi
körzetek véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!
Az általános iskolai körzetek kijelölésének feldata 2020. január 01-től a Somogy Megyei
Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Igazságügyi
Osztályától a Kaposvári Tankerületi Központhoz került.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) jelenleg hatályos
rendelkezései szerint:
„24. § (1) A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év
október 15. 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. Az illetékes
tankerületi központ december 1-jéig 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.
(1a) * A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti
esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását
kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.”
A Kaposvári Tankerületi Központ – Taszár illetékességére vonatkozóan – a 2020/2021-es as tanévre megállapított és kijelölt iskolai felvételi körzete tervezete:
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Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében biztosított véleményezési jogával élve egyetért a
Kaposvári Tankerületi Központ által előzetesen 2020/2021-es tanévre megállapított
iskolai felvételi körzetekkel Taszár illetékességi területére vonatkozóan.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: 2020. február 15. a tankerületi központ tájékoztatására
Taszár, 2020. január 17.
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