Imely község
1/2016. sz.
általános érvényű rendelete (ÁÉR)
a gyermek beíratása helyszínének és idejének meghatározásáról a
tankötelezettség teljesítése céljából az Alapiskolában és Óvodában, melynek
Imely község a fenntartója

ÁÉR – kifüggesztve Imely község hivatali hirdetőtábláján:

2016.05.16.

ÁÉR – közzétéve Imely község honlapján:

2016.05.16.

A javasolt ÁÉR-hez fűződő észrevételek beadásának határideje:

2016.03.29.

Kézbesített észrevételek (száma):

0

A javasolt ÁÉR-hez fűződő észrevételek kiértékelésének időpontja:

2016.03.30

Az ÁÉR jóváhagyása Imely község képvislő-testülete által – 204/2016. sz. határozat
2016.05.12
Az ÁÉR kifüggesztése Imely község hivatali hirdetőtábláján:

2016.05.16.

Az ÁÉR levétele Imely község hivatali hirdetőtáblájáról:

2016.05.31.

Az általános érvényű rendelet 2016.05.31-én lép hatályba, vagyis Imely község hivatali
hirdetőtábláján való kifüggesztésétől számított 15. napon.

Imely község képviselő-testülete a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által kiadott községi
önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú többször módosított törvény 6.§ (2) bek. és
11.§ (4) bek. g) pontja, továbbá a köznevelésről és közoktatásról, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2008. évi 245. számú törvény (közoktatási törvény) 20.§ (3) bek. alapján
adja ki

az 1/2016. sz. általános érvényű rendeletet
a gyermek beíratása helyszínének és idejének meghatározásáról a
tankötelezettség teljesítése céljából az Alapiskolában és Óvodában, melynek
Imely község a fenntartója.
1. cikkely
Alapvető rendelkezések
(1)

A község az Alapiskola és Óvoda (Iskola utca 89/7, 94652 Imely) fenntartója.

(2)

Az önkormányzati rendelet célja a gyermek beíratása helyszínének és idejének meghatározása a
tankötelezettség teljesítése érdekében.

2. cikkely
A gyermek törvényes képviselőjének kötelessége
(1)

A gyermek törvényes képviselője köteles beíratni az alapiskolába a gyermeket a
tankötelezettség teljesítése céljából abban az iskolai körzetben, amelyben az állandó lakhelye
van, ha a törvényes képviselő gyermeke számára más alapiskolát nem választ.

(2)

A gyermek törvényes képviselője köteles elvégezni a beíratást április 1-eje és április 30-a
között, azt a tanévet megelőzően, amelyben a gyermek megkezdi a tankötelezettségének
teljesítését.

(3)

A gyermek törvényes képviselőjének a beíratás során a következő adatokat kell megadnia:

- a gyermek családi és utóneve, születési ideje, személyi (azonosító) száma, születési
helye, nemzetisége, állampolgársága, állandó lakóhelye,
- a törvényes képviselők családi és utóneve, munkáltatójának a neve, állandó lakóhelye.
3. cikkely
Bírság
(1)

A községnek joga van ellenőrizni a gyermek törvényes képviselője általi kötelesség betartását,
és joga van 331,50 euro összegig bírságot szabni abban az esetben, ha a gyermek törvényes
képviselője nem íratja be a gyermeket az iskolába a tankötelezettség teljesítése céljából.

4. cikkely
Közös és záró rendelkezések

Ezt az általános érvényű rendeletet Imely község képviselő-testülete 2016.05.12-i
ülésén a 204/2016 sz. határozat alapján hagyta jóvá.
(1)

(2)

Ez az önkormányzati rendelet Imely község
kifüggesztésétől számított 15. napon lép hatályba.

hivatali

hirdetőtábláján

való

Imely, 2016.03.17.

........................................

Ing. František Tyukos
polgármester

