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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2020. január 16.-i ülésére 

 

Tárgy: Az általános iskolai felvételt biztosító állami fenntartású általános iskola körzetével 

kapcsolatos egyetértési jog biztosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet hatályos rendelkezése 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, a tankerületi központ, valamint 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 tankerületi központ által megküldött tervezet szerint a Segesden lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező tanulók körzeti iskolája Segesd településen, a Segesdi IV. 

Béla Király Általános Iskolában van. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 27. §-a értelmében:  

„Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a 

közneveléssel kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, a nyilatkozat 

megtételére - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - harminc nap áll rendelkezésre. A 

határidő - bármely érdekeltnek a másik félhez intézett nyilatkozata alapján - egy alkalommal 

további 30 nappal meghosszabbodik. A határidő jogvesztő. Ha a nemzetiségi önkormányzat 

az egyetértését nem adta meg, az érdekelt kezdeményezésére az egyetértési nyilatkozat 

pótlásáról a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi 

bíróság nemperes eljárásban harminc napon belül dönt. Az eljárás költségeit - ide értve a 

szakértő díjazását is - az viseli, akinek az egyetértés megszerzéséhez érdeke fűződik.” 
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Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges döntés 

meghozatalára. 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata …./2020. (I. 16.) számú 

határozata a segesdi általános iskola tervezett felvételi körzetének véleményezéséről. 

 

1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala által előkészített, a 

Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola (7562 Segesd, Iskola utca 1.) tervezett 

felvételi körzeteiről szóló tervezetet megtárgyalta, és azzal egyetért. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést az illetékes tankerületi 

központhoz továbbítsa. 

 

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős: Széll Árpádné elnök 
 

 

Segesd, 2019. január 17. 

 

 

         Széll Árpádné 

        elnök 

 


