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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya meghatározza és közzéteszi 2014/2015.
tanévre a járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak
meghatározására vonatkozó tervezetet.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. (1) bekezdése szerint eljárva a Békés Megyei
Kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi a megyében található, érintett
önkormányzatok véleményét, ezért csatoltan megküldte a tervezetet.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal által
megállapított, kötelező felvételt biztosító, általános iskolák körzethatárainak tervezetét
fogadja cl.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal által
megállapított, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét
elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2013. november 11.

Zolnai Magdolha
titkársági referens
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Tárgy: véleménykérés
Feladó: Krauszné Simon Nóra <krauszne@bekeskh.hu ÉRKEZET1 7013 NOV O 7.
Dátum: 2013.11.06. 15:42
Címzett: undisclosed—recipients:; ‘1ezőberénvi Pogára

I -

Települési önkormányzatok Polgármestere, Jegyzője 2013 NOV O 7,
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Ur! Tisztelt Jegyző AsszonylUr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése szerint a kormányhivatal a 2014/2015.

tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az általános iskolák felvételi körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

EMMI rendelet 24. (1) bekezdése szerint eljárva a felvételi körzetek megállapításához a Békés Megyei

Kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi a Békés megyében található valamennyi, érintett

önkormányzat véleményét.

A véleményezéséhez mellékelten megküldöm a járásban működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák

körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet.

Kérem, hogy a települési önkormányzat véleményét tartalmazó határozatot a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási

Főosztályának címére (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) postai úton 2013. november 29. napjáig szíveskedjen

megküldeni.

A körzethatárok megállapitásakor figyelembe kell vennünk azoknak az általános iskoláknak a telephelyeit is, melyek

székhelye nem Békés megyében van, ezért kérjük, jelezzék, ha az Ónök településén olyan iskola működik, melynek

székhelye más megyében található.

Kérjük továbbá azon települési önkormányzatokat, melyek közigazgatási területén több általános iskola is található,

hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Kormány rendelet) 22. (2) bekezdés c) pontja értelmében az adott intézmény működési körzetét a

megküldött dokumentum tervezetében leírtak szerint a közterület címével (irányító szám, település, utcanév, teljes

közterület vagy p1.: részletes páros oldal: 160-tó!, páratlan: 135-tő!) szíveskedjen megadni, illetve a közterületek

megnevezésére vonatkozó észrevételeit megtenni a rendelkezésükre álló utcanév jegyzék alapján.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a Kormány rendelet 29. (1) bekezdése értelmében a jegyző összesíti a települési

önkormányzat illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló

statisztikai adatokat minden év október 31-ig az illetékes kormányhivatal számára továbbítja.

Kérjük azon települési önkormányzatok jegyzőit, akik a fentiekben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüknek

még nem tettek eleget, szíveskedjenek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók számát, a kijelölt

körzethatárokra vonatkozó egyetértő, illetve véleményező nyilatkozattal együtt postai úton megküldeni oktatási

főosztályunk részére intézményti pusonkénti bontásban.

Összegezve

A települési önkormányzatoktól 2013. november 29-ig az alábbi dokumentumokat várjuk:

1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezet

véleményezését.
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2. Az önkormányzat illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számára
vonatkozó adatszolgáltatást (amennyiben ez még nem történt meg).

Ha a fent leírtakkal kapcsolatban személyes egyeztetést szükségesnek tart, kérem, keresse a Békés Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztályán Krauszné Simon Nórát. (Telefon: 66/622-09 7; 20/3636-888; E-mail:

krauszne@bekeskh.hu)

Együttműködését köszönjük!

Békéscsaba, 2013. november 06.

Tisztelettel:

Erdős Norbert

kormánymegb ízott

nevében ős megbízásából:

Marton József sk.

főosztályvezető

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga balmas, jogi védelem alatt áll. a nyilvános kozléstöl védett Az uzenetet kizárólag a cimzett. illetve az általa
meghatalmazottak használhatják fel. Ha On nem az üzenet cimzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesitse arról az üzenet kuldöjét és torólje az
uzenetet. valamint annak osszes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az uzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatoll mellékletét lemásalnia. elmentenie. az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privíleged. Ii is intended solely tor the use ot the individual or entity to whom it is addressed and
others authorised to receive it. lf you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your
system. Please note that any dissemination, distribution, copying or usa of or reliance upon the information contained in and transmitted with thls e-mail by or to
anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Mellékletek:

201 311061 52754.pdf
- 295 KB

Békési járás - körzethatárok.doc 43,5 KB

2013.11.06. 15:46
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Ügyiratszám: BEB/08/2008- 112013 Tárgy: véíeménykérés

Ügyintéző: Krauszné Simon Nóra Hiv. sz.: -

Telefon: 66/622-097 Melléklet: 1 dh.

Települési önkormányzatok Polgármestere, Jegyzője

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony!Úr! Tisztelt Jegyző AsszonylÚri

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény 50, (8) bekezdése szerint a kormányhivatal a

2014/2015. tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az általános iskolák felvételi körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

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

Békés Megyei Kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi a Békés megyében található

valamennyi, érintett önkormányzat véleményét.

A véleményezéséhez mellékelten megküldöm a járáshan működő kötelező felvételt biztositó általános

iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet

Kérem, hogy a települési önkormányzat véleményét tartalmazó határozatot a Békés Megyei Kormányhivatal

Oktatási Főosztályának címére (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) postai úton 2013. november 29. napjáig

sziveskedjen megküldeni.

A körzethatárok megátlapltásakor figyelembe kell vennünk azoknak az általános iskoláknak a telephelyeit is,

melyek székhelye nem Békés megyében van, ezért kérjük, jelezzék, ha az Önök településén olyan iskola

működik, melynek székhelye más megyében található.

Kérjük továbbá azon települési önkormányzatokat, melyek közigazgatási területén több általános iskola is

találhatö, hogy a nemzeti közneveléről Szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet) 22. (2) bekezdés c) pontja értelmében az adott intézmény

működési körzetét a megküldött dokumentum tervezetében leírtak szerint a közterület címével (irányító

szám, település, utcanév, teljes közterület vagy p1.: ‚‘észletes páros o/dal: 160-tól, páratlan: 135-től,?
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szeskedjen egadni. illetve a kő7terülntok oiovnzéscro vonatkozó észrevételeit menl.oiini a
rerdelkeiésikre álló utcanév jegyzék alapján.

lájékoztatorri továbbá arról, hogy a Koirnány rendelet 29. (1) bekezdése értelmében a jegyző összesíti a
települési önkormányzat illetékességi teruletén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ős tanulók
szániát, és az Igy előálló statisztikai adatokat minden év október 31-ig az illetékes konuányhivatal számára
továbbítja

Kérjük azon települési önkonnányzatok jegyzöit, akik a fentiekben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségLiknek még nem tettek eleget, szíveskedjenek a halmozottan hátrányos helyzetü gyermekek,
tanulók számat a kijelölt körzethatárokra vonatkozó egyetétö, illetve vélcniéiryuzó nyilatkozattal együtt
postai úton megkL!deni oktatási töosztályunk részére intéznröriytipusonkénti bontásban,

Os szeg ezve

A települési önkoi nányzatoktól 2013. november 20—ig az alábbi dokuruontuinokat várjuk:

1. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák korzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezet
vólenónyezésót.

2. Az önkonoányzat illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók
számára vonatkozó adatszokjáltalást (amennyiben ez még nem tórtént meg).

Ha a feni leírtakkal kapcsolatban személyes egyeztetést szükségesnek tari, kérem, keresse a Rékés Megyei
Koimnyhivatal Oktatási Főosztá/yán Kíauszné Simon Nórát. (Telefon: 66/622-097; 20/3636-888; E-mail:

kraosznc(übekeskh. hu)

Együttműködését köszönjükl

Békéscsaba, 2013. november 06.

Tisztekttel:

Erdős Norbert
koimánymegbízott

nevében ős megbízásából:

Marton Jzsef
főosztályvezető
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Felvételi körzetek

Békési járás:

Települések:

Békés

Bélmegyer

Kamut

Köröstarcsa

Mezőberény

Murony

Tarhos

Település 1.: Békés
Kötelező felvételt biztosító iskola:

___________

R00901 Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Felvételi körzet: Békés és Tarhos települések közigazgatási területe.

Település 2.: Kamut
Kötelező felvételt biztosító iskola:

SzarvasiSavio Szent Domonkos Katolikus
Békés 5600 Békéscsabaj utca31028269

Altalános_Iskola_ésOvoda I I
(Nem állami, nem telölési önkormányzati köznevelési intézmény)

Felvételi körzet: Telekgerendás, Gerendás, Kamut, Nagybánhegyes és Végegyháza
közigazgatási területe.

Település 3.: Köröstarcsa
Kötelező felvételt biztosító iskola:

KossuthKöröstarcsai Arany Gusztáv Általános Békés 5622 Kőröstarcsa028319
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola I I utca 6.

Felvételi körzet: Köröstarcsa település közigazgatási területe.

Település 4.: Mezőberény
Kötelező felvételt biztosító iskola:

200608 Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Békés 5650 Mezőberény
Petőfi út

Művészeti Iskola és Kollégium I 17-19.

-___

Békés
József A.

Felvételi körzet: Mezőberény, Bélmegyer és Murony települések közigazgatási területe.



Békési járásban található nem állami fenntartású intézményekre vonatkozó kötelező
felvétel szabályai:

A nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény
33. (1) Ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény
fenntartója a települési önkormányzattal, az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési
szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján kiegészítő támogatásra válik jogosulttá, a
fenntartásában működő óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt biztosító
óvoda, iskola feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni
azt a települést, fővárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általános iskola
székhelye, telephelye található.
(2) Ha a településen csak egy óvoda vagy általános iskola működik, akkor köteles
felvenni a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
óvodai nevelésben részt venni köteles gyermekeket és tanköteles tanulókat, feltéve, hogy
fenntartója egyoldalú nyilatkozatot tett vagy köznevelési szerződést kötött.
(4) Ha a nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelés-
oktatásban vesz részt, a (1) bekezdésben meghatározottak nem érintik a nemzetiségi
nevelést és oktatást, a nemzetiséghez tartozó gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos
előnyben részesítési kötelezettséget. Az egyházi köznevelési intézmény és a magán
köznevelési intézmény tekintetében a (1) bekezdésben megállapított kötelezettség csak
akkor érvényesíthető, ha az nem ütközik a 31. (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott jogosultsággal.

Nem állami, nem települési önkormányzati köznevelési intézmények:

Reményhír Középiskola, Szakképző Jantyik
201689 Iskola, Altalános Iskola, Ovoda és Békés 5630 Békés Mátyás utca

Kollégium 21-25.

Szegedi Kis István Református Petőfi
028456 Gimnázium, Altalános Iskola, Ovoda és Békés 5630 Békés Sándor utca

Kollégium 11-13.
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