
Ügytípus  Tankötelezettség 

Rövid leírás  

Általános esetben minden gyermek 6 és 18 éves 
kora között tanköteles. A szülõ, ill. a gondviselõ 
törvényben meghatározott feladata, hogy gyerme-
ke iskoláztatásáról gondoskodjon. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 
Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ  
Igénylõ, kötelezett  - 
Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

- 

Ügyintézési határidõ  - 
Az ügyintézés díja  - 
Kapcsolódó dokumentu-
mok, nyomtatványok, ki-
töltési útmutatók  

nincs 

Az alkalmazott jogsza-
bályok  

1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról 
11/1994.(VI.8.)MKM rendelet a nev.-
okt.intézmények mûködésérõl 

Szükséges iratok  - 

A személyek feladatai  
Tájékoztatás a tankötelezettség teljesítésének 
lehetõségeirõl. Hatósági jogkör a tankötelezettség 
nem teljesítése esetén. 



Ügytípus  Kötelezõ részvétel az óvodai nevelésben 

Rövid leírás  

Általános esetben a gyermek abban az évben, 
amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év 
kezdõ napjától napi négy órát köteles óvodai  
nevelésben részt venni. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-
Cakóháza 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 
Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ  
Igénylõ, kötelezett  - 
Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

- 

Ügyintézési határidõ  - 
Az ügyintézés díja  - 
Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, kitöltési 
útmutatók  

nincs 

Az alkalmazott jogszabályok 1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról 
Szükséges iratok  - 

A személyek feladatai  
Tájékoztatás az óvodáztatás lehetõségeirõl. Ha-
tósági jogkör az óvodai nevelésre kötelezettek 
ügyében. 



Ügytípus  Óvodai és általános iskolai beiratkozás 

Rövid leírás  

Az óvodákba újonnan belépõ, ill. az ált. iskolák 1. 
osztályait kezdõ gyermekek beiratásának idejét és 
módját a fenntartó évente határozza meg és teszi 
közzé plakátokon az egyes intézményekben, vala-
mint a helyi médiákban. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási 
idõpontok:  

H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ (Markotabödöge) 
Igénylõ, kötelezett  - 
Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

- 

Ügyintézési határidõ  - 
Az ügyintézés díja  - 
Kapcsolódó dokumentu-
mok, nyomtatványok, 
kitöltési útmutatók  

Jelentkezési lap az óvodai felvételhez  

Jelentkezési lap az általános iskolai beiratkozáshoz 

Az alkalmazott jogsza-
bályok  

1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról 
11/1994.(VI.8.)MKM rendelet a nev.-
okt.intézmények mûködésérõl 

Szükséges iratok  - 

A személyek feladatai  
Tájékoztatás a mûködési körzetekrõl, specialitások-
ról, lehetõségekrõl. Fellebbezések elbírálásával kap-
csolatos hatósági jogkör. 



Ügytípus  
Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók 
ellátása 

Rövid leírás  

A sajátos nevelési igényû gyermeknek, tanulónak 
joga, hogy állapotának megfelelõ pedagógiai, 
gyógypedagógiai, konduktív ellátásban részesüljön 
igényjogosultságának megállapításától kezdve. 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza 
Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási 
idõpontok:  

H-CS 8h-16h, P 8h-12h 

Ügyintézõ  Dr. Nagy Ágnes körjegyzõ (Markotabödöge) 
Igénylõ, kötelezett  - 
Az ügyintézés 
kezdeményezhetõ  

- 

Ügyintézési határidõ  - 
Az ügyintézés díja  - 
Kapcsolódó dokumentu-
mok, nyomtatványok, ki-
töltési útmutatók  

nincs 

Az alkalmazott jogsza-
bályok  

1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról 
14/1994.(VI.24.)MKM rendelet a képzési 
kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról 

Szükséges iratok  - 

A személyek feladatai  

Tájékoztatás azon intézményekrõl, amelyek a spe-
ciális ellátást biztosítani tudják. Hatósági jogkör a 
tankötelezettség, ill. a képzési kötelezettség teljesí-
tésével kapcsolatban. 



Ügytípus  
Gyermekeket, tanulókat megilletõ 
kedvezmények 

Rövid leírás  
Jogszabályban meghatározott feltételek 
fennállása esetén kedvezményes étkez-
tetés 

Az ügyet intézõ iroda  Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-
Cakóháza 

Címe  9164 Markotabödöge, Fõ u. 139. 
Ügyfélfogadási idõpontok:  H-CS 8h-16h, P 8h-12h 
Ügyintézõ  Csonkáné Kovács Andrea 
Igénylõ, kötelezett  - 
Az ügyintézés kezdeményezhetõ  - 
Ügyintézési határidõ  - 
Az ügyintézés díja  - 
Kapcsolódó dokumentumok, nyom-
tatványok, kitöltési útmutatók  

nincs 

Az alkalmazott jogszabályok  
1993.évi LXXIX.tv.a közoktatásról 
1997.évi XXXI.tv.a gyermekek 
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 

Szükséges iratok  - 

A személyek feladatai  
Tájékoztatás a kedvezményre jogosult-
ság feltételeirõl, az igénybevétel módjá-
ról 

 


