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ELÓTERTESZTES
Szőc Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének
2021. november 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: A

kötelező felvételt biztositő általános iskolák körzethatár-tervezetének

véleményezése
EIőtefi esztő: Németh B aLázs p o1 gármester
Előkészítette: dr. Giba Zoltán jegy ző

Tisztelt Képviselő-testület!

A fővárosi és megyei kormányhivatalok múködésének egyszerúsítéseérdekébenegyes
törvények módosításárőI szóIó 2019. évi CX. törvény 75. S (3) bekezdése által módosított
nemzeti köznevelésről szóIó 2011, évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (8)
bekezdésében foglaltak alapján a területileg illetékes tankerületi központ, településünk
esetében a Pápai Tankerületi Központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a Tankerületi Közponírak be kell szereznie
az érdekelt települési önkormány zatokvéleményét.

A

nevelési-oktatási intézményekmúködéséről és a köznevelési intézmények
névhasznáIatáróI szóIó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2a. §
Q,a) bekezdése alapján a
települési önkormányzat véleményérőlfebruár 15. napjáig tájékozta\a az illetékes
tankerületi központot.

A hivatkozott EMMI rendelet 24. S (1b) bekezdése értelmében a tankerületi központ a
települési önkormányzatok véleményénekfigyelembevételével kijelölt körzetekről február
utolsó napjáig értesítia települési önkormány zatokat.

A

a 2021/2022. tanévte vonatkozó körzethatártervezetet mely az elóterjesztés mellékletekéntolvasható.
Pápai Tankerületi Központ megküldte

A

hivatkozott jogszabályhelyeknek megfelelő eljárásrend szerint képviselő-testtilebrek
véleményeznie kell aPápaí Tankerületi Központ által megküldött iskolai körzethatárokat és
véleményéta megadott határidőig el kell juttatnia a Tankerületi Központhoz.

HATÁROZATI TAVASLAT

SzőcKözségÖnkormányzataKépviseló-testületének... .határozata

Elóterjesztés a napirendi ponthoz- Szőc,2021 . november 10.

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testiilete egyetért a Pápai
Tankerület által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Szőc
településre a 2021/ 2022. tanévre elkészítetttervezettel, mely szerint
a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a kötelező
felvételt biztosító általános iskola:
037118 - Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola
8454 Nyirád,Szabadság utca 1.

8454 Nyirád, DózsaGyörgy

utca 52/ A,

Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós

Tagintézménye
8452 Halimba,Petőíi Sándor utca 39.

Felkéri a polgármester! hogy a képviselő-testiilet határozatát a
Pápai Tankerületi Központnak (8500 Pápa, Mézeskalács utca 2.)
ktildje meg.

Felelős:

Határídő:

NémethBalázspolgármester
2021. november 30.

Kérem a Képviselő-testiilet tagjait az előterjesztés megtátgyalására és a határozatt javaslat
elfogadására.

Szőc, 2021. november 10.
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