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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24 § (1a) bekezdése értelmében a települési önkor-
mányzat véleményt alkot az iskolai körzethatárokról, a körzethatár tervezethez javaslatot tehet.  
 
A körzethatárokról szóló tájékoztatást a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hi-
vatala rendelkezésünkre bocsájtotta, azt az előterjesztéshez mellékelem. 
 
A 2017/2018. tanév vonatkozásában a melléklet listán található székhelyként (51. sorszám) a 
Rétsági Általános Iskola, melynek körzethatára Rétság, Bánk települések, valamint   az 5-8. 
évfolyamon Tolmács község. Szintén a Rétsági Általános Iskolához tartozik a Tolmácsi Tagin-
tézmény (52. sorszám), valamint a keszegi Madách Imre Tagintézmény (45. sorszám).  
 
A keszegi tagintézmény korábban, az iskola önkormányzati fenntartása alatt nem tartozott a 
rétsági intézményhez. Vélhetően az új fenntartó gazdasági okokból döntött a tagintézményként 
történő becsatolás mellett. E döntésre, illetve az okára rálátásunk nincs, a döntés az önkor-
mányzat gazdálkodását nem befolyásolja. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. január 16.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24 § (1a) bekezdése 

24. § (1)64 A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal min-
den év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkor-
mányzatok 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. A megye-
székhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illeté-
kességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az 
Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 
tervezetéről. 

(1a)65 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 

a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskolai körzethatárok vélemé-
nyezéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező az iskolai körzetek kijelöléséről a 
2017/2018. tanévre készített tervezettel egyetért. 
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 




















