Javaslat
Imely község
8/2011. sz.
általános érvényű rendelete
Imely községben lévő iskolai körzetről és az alapiskola közös iskolai körzetéről

Imely község képviselő-testülete a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú,
többször módosítot törvény 6.§-val, és az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai
önkormányzatokról, valamint némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 2003. évi
596. számú törvény 8.§-nak (1) bekezdésével összhangban adja ki ezen

8/2011. sz.
általános érvényű rendeletet
1. Cikkely
Alapvető rendelkezés
1. Jelen általános érvényű rendelet (a továbbiakban csak rendelet) szabályozza
a tankötelezettséget, az iskola fenntartójának tájékoztatási kötelezettségét, Imely község
iskolai körzetét, valamint Imely és Naszvad községek közös iskolai körzetét a magyar
tannyelvű iskolákba járó tanulók tankötelezettség teljesítésének biztosítása céljából, Imely és
Naszvad községek között megkötött megállapodás alapján.
2. Cikkely
A tankötelezettség teljesítése
1. Imely községben állandó lakhellyel rendelkező tanuló a tankötelezettséget a szlovák
tannyelvű Alapiskola és Óvoda (Iskola utca 89/7, 94652 Imely) intézményben teljesíti,
melynek fenntartója Imely község, annak iskolai körzetébe tartozik.
2. Imely községben állandó lakhellyel rendelkező tanuló a tankötelezettséget a magyar
tannyelvű Alapiskolában (Komensky utca 21, Naszvad) teljesíti, melynek fenntartója Naszvad
község, Imely és Naszvad községek közös iskolai körzetébe tartozik.
3. A tanuló a tankötelezettségét az állandó lakhelye szerinti iskolai körzet alapiskoláján kívüli
más alapiskolában is teljesítheti, ha ennek igazgatója beleegyezik.
4. Annak az alapiskolának az igazgatója, ahová a tanulót felvették, a felvétel tényét közli a
tanuló állandó lakhelye szerinti iskolai körzet alapiskolájának igazgatójával, ugyanígy annak
az alapiskolának a fenntartójával, ahová a tanulót felvették. Az utóbbi iskolát fenntartó község

értesíti a tanuló állandó lakhelye szerinti községet a tanulónak az adott iskolai körzet szerinti
alapiskolába való felvételéről.
5. A magyar tannyelvű Alapiskola (Komensky utca 21, Naszvad) biztosítja a tanulók
törvényes képviselőinek a tömegközlekedésben szokásos viteldíj értékében téríteni a tanuló
említett iskolába való eljutásának (és visszaútjának) költségeit, feltéve, hogy a tanuló
szállítását másként nem oldja meg.
3. Cikkely
Záró rendelkezés
1. Ezen önkormányzati rendelet módosításait és kiegészítéseit Imely község képviselőtestülete hagyja jóvá.
2. A rendelet betartásának ellenőrzését az iskolatanács tagjai és a község főellenőre végzik.
3. Ezen általános érvényű rendeletet Imely község képviselő-testülete 2011...........-i ülésén a
......................... számú határozat alapján hagyta jóvá. Ezen önkormányzati rendelet 15 nappal a
hivatali hirdetőtáblán való kifüggesztését követően lép hatályba.

Imely, 2011.10.28.
Ing. František Tyukos
a község polgármestere

