
Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri Jegyzéke 
XXV. évfolyam 1. szám 

 

Jegyző  Oktatási ágazat  2022 03 31 
 

XIII. Oktatási ágazat 

1. A jegyző oktatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Elrendelhet rendkívüli szünetet – a 

fenntartó és a köznevelési feladatot ellá-

tó hatóság egyidejű értesítése mellett – a 

településre kiterjedő veszélyhelyzet ese-

tében. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 30. 

§ (5) b) 

 

2.  Döntést hoz másodfokon a jogszabály-

sértésre hivatkozással benyújtott kére-

lem, továbbá az óvodai felvétellel és az 

óvodából való kizárással, a tanulói jogvi-

szony, valamint a kollégiumi tagsági vi-

szony létesítésével, megszüntetésével, a 

tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban 

érdeksérelemre hivatkozással benyújtott 

kérelem tekintetében. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 37. 

§ (3) a), b) 

 

3.  Kezelhet törvényben meghatározott ada-

tokat (gyermek, tanuló neve, születési 

helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási 

helye, szülője neve, törvényes képviselő-

je neve, szülője, törvényes képviselője 

lakóhelye, tartózkodási helye és telefon-

száma, jogviszonya kezdete, szünetelé-

sének ideje, megszűnése, egyéni munka-

rendje, mulasztásainak száma stb.), meg-

határozott szervek részére továbbíthat a 

gyermekről, tanulóról. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 41. 

§ (7) a) 

 

4.  Adatokat szolgáltat az oktatási nyilván-

tartásba. 
  * * * * 2018. évi LXXXIX. tv.  

6. § (1) 

5.  Továbbítható részére a tanuló és törvé-

nyes képviselője egyes adatai a törvé-

nyes képviselővel való kapcsolatfelvétel 

céljából, a tanulói jogviszony fennállá-

sával, a tankötelezettség teljesítésével 

összefüggésben.     

  * * * * 2019. évi LXXX. tv. 

115. § (2) a) 

 

6.  Megküldi az Oktatási Hivatal honlapján 

keresztül elérhető KIR szakrendszerekbe, 

az adatokat és okiratokat.  

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

Korm. rend. 2. § (1) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

7.  Megküldi a KIR-be az óvodai felvételi 

körzethatárok megállapításáról vagy 

megváltoztatásáról szóló döntést (vala-

mint a törvényben meghatározott adato-

kat) a döntést követő tizenöt napon belül. 

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

Korm. rend.  22. § (1) 

8.  Rögzíti a rendkívüli szünet elrendelését, 

az elrendelés okát, a nevelési év, tanév 

várható kezdésének idejét és a település, 

településrész nevét az elrendelést követő 

öt napon belül a KIR-en keresztül. 

      229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rend.  25. § (2) 

9.  Megküldi a gyermek, a tanuló hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetével ösz-

szefüggésben a döntésben foglalt adato-

kat a nevelési-oktatási intézmény részé-

re. 

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

Korm. rend. 27. § (4) 

10.  Összesíti a hátrányos és halmozottan hát-

rányos helyzetű gyermekek és tanulók 

számát, és az így előálló statisztikai ada-

tokat - a körzethatárok megállapítása, fe-

lülvizsgálata, valamint a fejlesztési terv 

elkészítése és felülvizsgálata érdekében - 

minden év november 30-ig a  tankerületi 

központ számára továbbítja. Rögzíti 

minden év január 31-ig és október 31-ig 

a KIR-be a 22. § (2) bekezdés e) pontja 

szerinti adatokat. 

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

Korm. rend.  29. § (1), 

(2) 

    

11.  Intézkedik a többi gyermekkel közös 

óvodai csoportban nem nevelhető gyerek 

tekintetében arról, hogy a gyermek köte-

lező felvételét ellátó nevelési intézmény 

kijelölésre kerüljön. Tizenöt napon belül 

tájékoztatja intézkedéséről a szakértői 

bizottságot. 

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

MI rend. 20. § (1) 
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