Mátraterenye Község Önkormányzata
3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.

HATÁROZAT / VÉLEMÉNY1
Mátraterenye Község Önkormányzata

határozata / véleménye1
a Salgótarjáni Tankerületi Központ TK/116/1026-1/2020. iktatószámú felterjesztéséről
Vélemény kialakításához szükséges információk közlésének időpontja: ..............................
Véleményezésre nyitva álló határidő: 2020. március 30.
Szavazás időpontja: ....................................................................................................................
A határozatképes véleményező szerv
............. igen szavazattal (.....%),
............. nem szavazattal (.....%),
............. tartózkodással (.....%)
támogatja / nem támogatja1
a Bartók Térségi Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézménye kiválását a Bátonyterenyei
Bartók Béla Térségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából.
A véleményezési jogkör a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83.§ (4) bekezdésén alapul.
Kelt: ………………………………

…………………………………..
<<jegyzőkönyvvezető aláírása>>

A határozatot/véleményt kapja:
1. Salgótarján Tankerületi Központ
2. Irattár

1

A megfelelő aláhúzandó.

…………………………………..
<<aláírásra jogosult személy neve, beosztása
és aláírása, bélyegzője>>

Mátraterenye Község Önkormányzata
3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.

HATÁROZAT / VÉLEMÉNY1
Mátraterenye Község Önkormányzata

határozata / véleménye1
a Salgótarjáni Tankerületi Központ TK/116/1027-1/2020. iktatószámú felterjesztéséről
Vélemény kialakításához szükséges információk közlésének időpontja: ..............................
Véleményezésre nyitva álló határidő: 2020. március 30.
Szavazás időpontja: ....................................................................................................................
A határozatképes véleményező szerv
............. igen szavazattal (.....%),
............. nem szavazattal (.....%),
............. tartózkodással (.....%)
támogatja / nem támogatja1
a Bartók Térségi Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézményének beolvadását a Mátranováki
Fekete István Általános Iskolába.
A véleményezési jogkör a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83.§ (4) bekezdésén alapul.

Kelt: ………………………………

…………………………………..
<<jegyzőkönyvvezető aláírása>>

A határozatot/véleményt kapja:
1. Salgótarján Tankerületi Központ
2. Irattár

1

A megfelelő aláhúzandó.

…………………………………..
<<aláírásra jogosult személy neve, beosztása
és aláírása, bélyegzője>>

Mátraterenye Község Önkormányzata
3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.

HATÁROZAT / VÉLEMÉNY1
Mátraterenye Község Önkormányzata

határozata / véleménye1
a Salgótarjáni Tankerületi Központ TK/116/1028-1/2020. iktatószámú felterjesztéséről
Vélemény kialakításához szükséges információk közlésének időpontja: ..............................
Véleményezésre nyitva álló határidő: 2020. március 30.
Szavazás időpontja: ....................................................................................................................
A határozatképes véleményező szerv
............. igen szavazattal (.....%),
............. nem szavazattal (.....%),
............. tartózkodással (.....%)
támogatja / nem támogatja1
a Mátranováki Fekete István Általános Iskola telephelyének létrehozását Mátraterenye
községben az általános iskolai nevelés-oktatás 1-4. évfolyamon történő ellátására.
A véleményezési jogkör a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83.§ (4) bekezdésén alapul.
Kelt: ………………………………

…………………………………..
<<jegyzőkönyvvezető aláírása>>

A határozatot/véleményt kapja:
1. Salgótarján Tankerületi Központ
2. Irattár

1

A megfelelő aláhúzandó.

…………………………………..
<<aláírásra jogosult személy neve, beosztása
és aláírása, bélyegzője>>

