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XIII. Oktatási ágazat 

1. A képviselő-testület közoktatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Köteles térítésmentesen biztosítani az ál-

tala fenntartott intézményekben az óvo-

dai nevelést, az óvodai nevelést kiegészí-

tő pedagógiai szakszolgálatok igénybevé-

telét a törvényben meghatározott feltéte-

leknek megfelelő gyermekek, tanulók 

számára. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 2. § 

(2) 

 

2.  Köteles biztosítani, hogy az általa fenn-

tartott nevelési-oktatási intézményben az 

ismereteket, a vallási, világnézeti infor-

mációkat tárgyilagosan, sokoldalúan le-

hessen közvetíteni, a teljes nevelés-

oktatási folyamatban tiszteletben tartva a 

gyermek, a szülő, a pedagógus vallási, 

világnézeti meggyőződését, és lehetővé 

kell tenni, hogy a gyermek fakultatív hit- 

és erkölcstan oktatásban vehessen részt. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 3. § 

(3) 
 

3.  Engedélyezheti a nevelési év indításánál 

az óvodai csoportra megállapított maxi-

mális létszám legfeljebb húsz százalék-

kal való átlépését, továbbá függetlenül 

az indított csoportok számától, akkor is, 

ha a nevelési év során az új gyermek át-

vétele, felvétele miatt indokolt. A mini-

mális létszámtól csak akkor lehet eltérni, 

ha azt az óvodai jogviszony nevelési év 

közben történő megszűnése indokolja, és 

átszervezéssel nem alakítható ki a mini-

mális létszámot elérő létszámú osztály, 

csoport. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 25. 

§ (7) 

4.  Tudomásul veszi, ha a vallási közösség 

(a Kormánnyal a köznevelési feladatok 

ellátására is kiterjedő megállapodás alap-

ján) a települési önkormányzat részére 

megküldött egyoldalú nyilatkozatával 

vállalja az óvodai feladatellátásban való 

közreműködést. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 32. 

§ (2) 
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5.  Elutasíthatja a jogszabálysértés, érdeksé-

relem (a 37. § (3) bekezdés szerinti) miatt 

benyújtott kérelmet, a döntést megváltoz-

tathatja, vagy megsemmisítheti, és a ne-

velési-oktatási intézményt új döntés 

meghozatalára utasíthatja. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 38. 

§ (1) a), b), c) 
 

6.  Köteles a kézhezvétel után legkésőbb a 

tizenötödik napot követő első ülésen ér-

demi választ adni a diákönkormányzat, a 

nevelőtestület, az iskolaszék, szülői szer-

vezet, közösség javaslatára. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 39. 

§ (1) 
 

7.  Megtámadható a fenntartói irányítás kö-

rébe tartozó döntése, ha jogszabály a 

döntés meghozatalát előzetes vélemény, 

egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez 

köti, és döntést ennek elmulasztásával 

hozta meg. A sikeresen megtámadott 

döntés a meghozatalának időpontjától 

kezdődő hatállyal érvénytelenné válik.  

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 40. 

§ (1) 

 
 

8.  Közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, 

valamint az óvoda nyitva tartásának rend-

jét. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 49. 

§ (3) 
 

9.  Véleményt nyilvánít tankerületi központ 

által meghatározott és közzétett iskolai 

felvételi körzetekről, továbbá a pedagó-

giai szakszolgálatot ellátó intézmény 

működési körzetéről. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 50. 

§ (8) 
 

10.  Be kell szereznie a nemzetiségek jogai-

ról szóló törvény szerinti nemzetiségi 

köznevelési intézmény vonatkozásában, 

a nemzetiséghez tartozó gyermekek 

óvodai nevelését ellátó nevelési-oktatási 

intézmény működési, felvételi körzeté-

nek meghatározása előtt az érdekelt te-

lepülési nemzetiségi önkormányzat 

egyetértését. Több településre kiterjedő 

működési, felvételi körzet esetén vala-

mennyi érintett települési nemzetiségi 

önkormányzat egyetértését be kell sze-

rezni, érintett települési nemzetiségi ön-

kormányzat hiányában a területileg ille-

tékes, érintett területi nemzetiségi ön-

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 50. 

§ (10) 
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kormányzat véleményét kell kikérni. 

11.  Egyetértési jogot biztosít a nemzetiség-

hez tartozó gyermekek óvodai nevelését 

ellátó nevelési-oktatási intézménye mű-

ködési, felvételi körzetének meghatáro-

zásakor a nemzetiségi önkormányzat ré-

szére. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 50. 

§ (10) 
 

12.  Köteles biztosítani, hogy általa fenntar-

tott könyvtárakat, muzeális intézménye-

ket és más kiállító termeket, színházakat 

a pedagógus a jogszabályban meghatá-

rozott kedvezményekre való jogosultsá-

gát igazoló pedagógus igazolvánnyal lá-

togassa. 

 * * * * * 2011. évi CXC. tv. 63. 

§ (1) j) 
 

13.  Tagot delegál – felkérésre – az intézmé-

nyi tanácsba. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 73. 

§ (3) 

14.  Gondoskodik az óvodai nevelésről in-

tézmény alapításával és fenntartásával, 

vagy köznevelési szerződés révén. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 74. 

§ (2) 

15.  Köteles azon gyermekek tekintetében is 

biztosítani az óvodai ellátást, akiknek 

szülei nem akarják vallási, világnézeti-

leg elkötelezett intézménybe járatni 

gyermeküket, ha az óvodai feladat ellá-

tásáról vallási, világnézeti szempontból 

elkötelezett nevelési intézmény fenntar-

tójával kötött köznevelési szerződés út-

ján gondoskodik. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 74. 

§ (3) 

16.  Tankerületi központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellá-

tását szolgáló, települési önkormányzati 

tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vo-

natkozóan a tankerületi központot in-

gyenes vagyonkezelői jog illeti meg 

mindaddig, amíg a köznevelési közfela-

dat a tankerületi központ részéről történő 

ellátása az adott ingatlanban meg nem 

szűnik. A köznevelési intézmény felada-

tainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó 

vagyont nem idegenítheti el, nem terhel-

heti meg, bérbe nem adhatja a tankerüle-

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 74. 

§ (4) 
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ti központ ingyenes vagyonkezelői jogá-

nak fennállása alatt. 

17.  Megtéríti a kötelező felvételt biztosító 

óvodába való utazás költségeit, továbbá 

szükség esetén gondoskodik kísérő sze-

mélyről a gyermek részére a lakóhely, 

ennek hiányában a tartózkodási hely sze-

rint, ha az óvoda a településen kívül ta-

lálható, és az óvodába való utaztatást az 

önkormányzat nem biztosítja. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 74. 

§ (5) 

 

18.  Együttműködik a tankerületi központtal, 

köznevelési intézményt fenntartó állami 

felsőoktatási intézmény fenntartójával a 

helyi közösségi és kulturális élet feltét-

eleinek biztosítása érdekében oly mó-

don, hogy a tankerületi központ a va-

gyonkezelésében lévő önkormányzati 

tulajdonú ingatlan használatát tanítási 

időn kívül és a pedagógiai programban, 

továbbá egyéb jogszabályban meghatá-

rozott feladatok végrehajtásának biztosí-

tása mellett külön megállapodás alapján 

ingyenesen biztosítja a tulajdonos tele-

pülési önkormányzat számára. A megál-

lapodás megkötéséhez szükség van az 

érintett köznevelési intézmény vezetőjé-

nek előzetes véleményére. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 76. 

§ 

 

19.  Felkérésre törvényességi, szakmai elle-

nőrzést, pedagógiai-szakmai mérést, át-

világítást, elemzést végez, és ennek 

eredményéről tájékoztatja a felkérő ok-

tatásért felelős minisztert. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 77. 

§ (3) 
 

20.  Eljár a köznevelési feladatokat ellátó ha-

tóság felhívására a köznevelési feladata-

inak ellátásával összefüggő törvénysér-

tés megszüntetésére. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 77. 

§ (4) 

 

21.  Dönt a törvényben foglalt keretek között 

a köznevelési intézmény létesítéséről, 

gazdálkodási jogköréről, átszervezésé-

ről, megszüntetéséről, alapfeladatának 

módosításáról, fenntartói jogának átadá-

sáról. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (2) a) 
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22.  Dönt a köznevelési intézmény nevének 

megállapításáról, az óvodába történő je-

lentkezés módjáról, a nagyobb létszámú 

gyermekek egy időszakon belüli óvodai 

felvételének időpontjáról, az óvoda heti 

és éves nyitvatartási idejének meghatá-

rozásáról. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (2) b) 
 

23.  Meghatározza a köznevelési intézmény 

költségvetését, továbbá a kérhető térítési 

díj és tandíj megállapításának szabályait, 

a szociális alapon adható kedvezmények 

feltételeit. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (2) c) 
 

24.  Meghatározza az adott nevelési évben 

indítható óvodai csoportok számát, az 

adott tanítási évben az iskolában indítha-

tó osztályok, a kollégiumban szervezhe-

tő csoportok számát. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (2) d) 
 

25.  Ellenőrizheti a köznevelési intézmény 

gazdálkodását, működésének törvényes-

ségét, hatékonyságát, a szakmai munka 

eredményességét, nevelési-oktatási in-

tézményben továbbá a gyermek- és ifjú-

ságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és 

gyermekbaleset megelőzése érdekében 

tett intézkedéseket. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (2) e) 
 

26.  Munkáltatói jogokat gyakorol a tör-

vényben foglalt korlátozó rendelkezések 

keretei között a köznevelési intézmény 

vezetője felett, az intézmény vezetőjé-

nek megbízása, kinevezése, a megbízás 

visszavonása, a jogviszony megszünte-

tésének jogával kapcsolatban. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (2) f) 
 

27.  Jóváhagyja a köznevelési intézmény tan-

tárgyfelosztását, továbbképzési prog-

ramját. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (2) g) 
 

28.  Értékeli a nevelési-oktatási intézmény 

pedagógiai programjában meghatározott 

feladatok végrehajtását, a pedagógiai-

szakmai munka eredményességét. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (2) h) 
 

29.  Ellenőrzi a pedagógiai programot, a há-   * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 



6 

 

Képviselő-testület  Oktatási ágazat  2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

zirendet, valamint a SZMSZ-t. § (2) i) 

30.  Véleményt nyilvánít a fenntartó megke-

resésére a 83. § (3) bekezdésében meg-

határozott ügyekben. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (4) h) 

 

31.  Köteles felmérni a magyar nyelvi előké-

szítés, a nemzetiség nyelvén folyó neve-

lés és oktatás iránti igényt évente az 

érintett első óvodai nevelési évre beirat-

kozni szándékozók körében az érdekelt 

települési nemzetiségi önkormányzat és 

az országos nemzetiségi önkormányzat 

bevonásával. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (7) 
 

32.  Megállapíthat a köznevelési intézmény 

részére új feladatot az ellátáshoz szüksé-

ges feltételek egyidejű biztosításával. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 84. 

§ (1) 
 

33.  Gondoskodik – a nevelési-oktatási in-

tézmény költségvetésében – az iskola-

szék, a szülői szervezet, továbbá az isko-

lai, kollégiumi diákönkormányzat mű-

ködési feltételeiről. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 84. 

§ (2) 
 

34.  Tanítási évben, továbbá – a július-

augusztus hónapok kivételével – nevelé-

si évben 

a) óvodát nem szervezhet át, nem szün-

tethet meg, fenntartói jogát nem adhatja 

át, 

b) óvodai csoportot nem szerveztethet 

át, és nem szüntettethet meg, 

c) óvoda feladatait nem változtathatja 

meg. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 84. 

§ (3) 
 

35.  Nem kell alkalmazni a (3) bekezdésben 

írt tilalomra vonatkozó rendelkezéseket 

a fenntartó személyében jogutódlással 

bekövetkező változás, a fenntartói jog 

jogszabály alapján történő megszűnésekor 

átadása esetén, az önkormányzatok szét-

válásával összefüggő vagyonmegosztás-

kor. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 84. 

§ (4) 

 
 

36.  Döntést hozhat legkésőbb az intézkedés 

tervezett végrehajtása éve májusának 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 84. 

§ (7) 
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utolsó munkanapjáig  

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntar-

tói jogának átadásával, 

b) a nevelési-oktatási intézmény átalakí-

tásával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás 

vagy összeolvadás, 

bb) szétválasztással, amely lehet külön-

válás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény meg-

szüntetésével, 

d) a nevelési-oktatási intézmény átszer-

vezésével kapcsolatban. 

 

37.  Kezdeményezheti egy másik köznevelé-

si intézmény fenntartójánál az intézke-

dés tervezett végrehajtása éve februárjá-

nak utolsó munkanapjáig, hogy az általa 

fenntartott intézmény fenntartói jogait és 

kötelezettségeit a következő tanévtől ad-

ja át. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 84. 

§ (8) 

 

38.  Nemzetiségek jogairól szóló törvény 

szerinti nemzetiségi köznevelési intéz-

mény 

a) létesítésével, megszüntetésével, át-

szervezésével, nevének megállapításá-

val, 

b) költségvetésének meghatározásával és 

módosításával, 

c) vezetőjének megbízásával, megbízá-

sának visszavonásával 

összefüggő döntéséhez, véleményéhez 

beszerzi az érintett települési nemzetisé-

gi önkormányzat, térségi feladatot ellátó 

intézmény esetében a területi nemzetisé-

gi önkormányzat, országos feladatot el-

látó köznevelési intézmény esetében az 

országos nemzetiségi önkormányzat 

egyetértését.  

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 84. 

§ (9)  

 

39.  Többcélú köznevelési intézményben, va-

lamint ha a nevelési-oktatási intézmény-

nek több tagintézménye, több intéz-

ményegysége van, akkor több tagintéz-

mény esetén tagintézményenként, több 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 84. 

§ (9)  
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intézményegység esetén intézményegy-

ségenként kell vizsgálni azt, hogy szere-

pel-e a nemzetiségi nevelés-oktatás az 

alapító okiratban vagy a szakmai alap-

dokumentumban, továbbá azt, hogy a 

tagintézmény, intézményegység a nem-

zetiségi nevelési-oktatási feladatot tény-

legesen ellátja-e, továbbá a nemzetiségi 

nevelésben, oktatásban résztvevő gyer-

mekek, tanulók arányát. Ha a tagintéz-

ményben vagy intézményegységben fo-

lyó nevelés-oktatás megfelel e feltéte-

leknek, akkor az érintett nemzetiségi 

önkormányzatot az adott tagintézmény-

re, intézményegységre vonatkozóan az 

a)-c) pontban felsorolt döntések megho-

zatala során egyetértési jog illeti meg. 

Érintett települési nemzetiségi önkor-

mányzat hiányában az érintett területi, 

ennek hiányában az országos nemzetisé-

gi önkormányzat, ennek hiányában az 

adott nemzetiség helyi egyesületeinek 

véleményét kell kikérni. 

40.  Figyelembe kell vennie az általa fenntar-

tott köznevelési intézményben a mun-

káltatói jogok gyakorlása során az or-

szágos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

eredményét. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 87. 

§ (6) 
 

41.  Számára is nyilvános az országos peda-

gógiai-szakmai ellenőrzés eredménye és 

az azt megalapozó dokumentumok az 

általa fenntartott intézmény vonatkozá-

sában. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 87. 

§ (7) 
 

42.  Kezdeményezésére az illetékes tanker-

ületi központ a hivatal tájékoztatása mel-

lett gondoskodik arról, hogy helyben 

működjék az alsó tagozat feladatait ellá-

tó tagiskola a településen, ha legalább 

nyolc alsó tagozatos korú gyermek ren-

delkezik lakóhellyel és a demográfiai 

adatok alapján feltételezhető, hogy ez a 

létszám legalább három évig fennmarad, 

továbbá ha a szülők ezt igénylik. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 89. 

§ (1) 
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43.  Köteles gondoskodni arról, hogy hely-

ben működjék óvoda, ha a településen 

legalább nyolc óvodáskorú gyermek 

rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai 

adatok alapján feltételezhető, hogy ez a 

létszám legalább három évig fennmarad, 

továbbá ha a szülők ezt igénylik. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 89. 

§ (1) 

44.  Kezdeményezi az illetékes tankerületi 

központnál a feladat helyben történő el-

látását, ahol legalább nyolc alsó tagoza-

tos korú gyermek rendelkezik lakóhely-

lyel és a demográfiai adatok alapján fel-

tételezhető, hogy ez a létszám legalább 

három évig fennmarad, továbbá ha a 

szülők ezt igénylik. 

      2011. évi CXC. tv. 89. 

§ (1) 

45.  Adhat nyilvános pályázat kiírása nélkül 

intézményvezetői magasabb vezetői 

megbízást, ha a többcélú intézmény e 

törvény szerinti átszervezése miatt szük-

séges. 

  * * * * 2012. évi CLXXXVIII. 

tv.  2. § (5) 

46.  Köteles tankerület székhelyének elhelye-

zéséről gondoskodni, ha a településen 

nem működik megyei intézményfenntar-

tó központ, és ebben az ingatlanban nem 

lehet a tankerületet elhelyezni. 

  * * * * 2012. évi CLXXXVIII. 

tv.  10. § (2) 

47.  Előzetes hozzájárulását adja, hogy a 

Központ a 8. §-ban és a 10. §-ban megha-

tározott célokat szolgáló ingó vagyon fe-

letti ingyenes használati jogát - szükség 

esetén az ingó vagyonelemek fizikai 

mozgatásával - jogosult legyen gyakorol-

ni az állam tulajdonában és a Központ 

vagyonkezelésében lévő bármely ingat-

lanban. 

  * * * * 2012. évi CLXXXVIII. 

tv.  12. § (2) 

48.  Nem terheli a 8. §-ban és a 10. §-ban 

meghatározott célokat szolgáló ingatlan 

ingyenes használati jogának biztosítására 

vonatkozó kötelezettség, ha az átvételre 

kerülő köznevelési feladat ellátásához 

megfelelő méretű és állapotú ingatlant 

ajánl fel az állam használatába és erről a 

felek megegyeznek. 

  * * * * 2012. évi CLXXXVIII. 

tv. 12. § (3) 
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49.  Tulajdonában álló szakképzési alapfela-

dat ellátását szolgáló ingatlanra és ingó-

ra az állami szakképző intézményt in-

gyenes vagyonkezelői jog illeti meg.  

A vagyonkezelői jog fennállása alatt a 

szakképzési alapfeladat-ellátást szolgáló 

ingatlant és ingót nem idegenítheti el, 

nem terhelheti meg, biztosítékul nem 

adhatja, azon osztott tulajdont nem léte-

síthet és bérbe nem adhatja. A felek 

megállapodásának eltérő rendelkezése 

hiányában nem keletkezik állami tulaj-

don az e § szerinti ingatlanon vagy in-

gón végzett értéknövelő beruházással. 

 * * * * * 2019. évi LXXX. tv. 

21/B. § (2) 

 

50.  Adatot szolgáltat a köznevelés-

fejlesztési terv elkészítéséhez a közneve-

lés-fejlesztési terv elkészítése és felül-

vizsgálata évének március 10. napjáig, 

továbbá a köznevelés-fejlesztési terv 

rendszeres felülvizsgálata céljából - a 

terve első elkészítése évét kivéve - min-

den év szeptember 1-jéig. 

  * * * * 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rend. 21. § (1) 

 

51.  Megküldi a helyi esélyegyenlőségi prog-

ramját az elkészítése évének március 1-

jéig a tankerületi központnak, az illeté-

kes megyei kormányhivatalnak és a Hi-

vatalnak. 

  * * * * 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rend. 21. § (2) 

 

52.  Köteles jelezni minden év augusztus 25. 

és szeptember 5. között és egyben indo-

kolni, ha a nevelési-oktatási intézmény a 

nevelési évet, tanévet nem vagy a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

előírtaknál később kezdi meg.    

  * * * * 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rend. 25. § (2) 

53.  Csatlakozhat a tankerületi központtal 

kötött megállapodás alapján a pedagógu-

sok állandó helyettesítési rendszeréhez. 

  * * * * 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rend. 30. § (4) 

54.  Magasabb vezetői megbízást ad az általa 

fenntartott intézmény vezetőjének. 

  * * * * 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rend. 21. §     

55.  Közleményt vagy hirdetményt tesz köz-

zé a) saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzété-

  * * * * 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 20. § (1) 

a), b),  
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telét kezdeményezi a fenntartásában 

működő óvoda honlapján, ennek hiá-

nyában a helyben szokásos módon 

az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai 

jogviszony létesítésével összefüggő eljá-

rásról a beiratkozás első határnapját 

megelőzően legalább harminc nappal. 

 

 

56.  Megküldi a véleményét minden év októ-

ber utolsó napjáig a tankerületi központ 

megkeresésére a felvételi körzetek meg-

állapításához, amely tartalmazza a tele-

pülés jegyzőjének nyilvántartásában sze-

replő, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelke-

ző hátrányos helyzetű, általános iskolába 

járó gyermekek létszámát intézményi és 

tagintézményi bontásban. 

  * * * * 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 24. § (1) 

 

  
 

57.  Megküldi a felvételi körzetek tervezeté-

ről kialakított véleményét február 15-ig 

a tankerületi központnak. 

  * * * * 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 24. § (1a) 
 

58.  Kezdeményezheti intézményi tanács lét-

rehozását. 

  * * * * 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 121. § (1) f) 

59.  Delegálhat az iskolaszékbe egy képvise-

lőt. 

  * * * * 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 122. § (3) 

60.  Nemzetiségi óvodai nevelést, 

nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást a 

kérelem beérkezését követő naptári 

évben kezdődő nevelési évtől, tanévtől 

felmenő rendszerben meg kell szervezni, 

feltéve, hogy - a kiegészítő nemzetiségi 

nyelvoktatás és a kiegészítő nemzetiségi 

óvodai nevelés kivételével - legalább 

nyolc gyermek, tanuló beiratkozik az 

óvodába, iskolába. 

  * * * * 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 157. § (2) 

 

61.  Felméri a nemzetiségi óvodai nevelés, 

nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás irán-

ti, a következő naptári évben kezdődő 

nevelési évre, tanévre vonatkozó igényt 

az első óvodai nevelési évre, első iskolai 

évfolyamra beiratkozni szándékozók kö-

rében a feladatellátás kötelezettje - az 

  * * * * 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend 159/A. § 

(1) 
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érintett helyi települési nemzetiségi ön-

kormányzattal együttműködve -. Az 

igényfelmérés során a feladatellátás kö-

telezettje az érdekelt települési, területi 

vagy országos nemzetiségi önkormány-

zat véleményének kikérésével tájékozta-

tót készít a szülők számára. A tájékozta-

tót az óvodai, általános iskolai beiratko-

zásról szóló tájékoztatóval egy időben, 

azzal megegyező módon kell a nemzeti-

ségi feladatellátásban érdekelt intézmé-

nyekben közzétenni.    

62.  Megküldi a sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését ellátó óvodák 

jegyzékét és azok felvételi körzetét tar-

talmazó adatokat a megyei, a fővárosi 

illetékességű szakértői bizottság részére 

minden év január 31-ig (azon jegyzék 

összeállításához, amely a sajátos nevelé-

si igényű gyermekek, tanulók ellátásá-

ban részt vevő köznevelési intézménye-

ket tartalmazza).    

  * * * * 15/2013. (II. 26.) 

EMMI rend. 16. § (3) 

a) 
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