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Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
2017. október 26-i ülésére 

a 2018/2019-as tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára 
vonatkozó javaslattételről  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (8) bekezdése 
értelmében a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 
körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell 
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az illetékes tankerületi központ 
egyetértését. Ha az illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznevelési feladatot ellátó hatóság 
döntésével, illetve a köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése kézhezvételét követő 15 napon belül 
az egyetértés tárgyában nem nyilatkozik, az oktatásért felelős miniszter állapítja meg a felvételi 
körzethatárokat. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése kimondja:   

„24. § (1)  A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év 
október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, 
amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig 
tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az 
illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi 
önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.                                                                                         
(1a)  A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) 
bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását 
kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.      
(1b)  A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés 
figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, 
az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § 
(10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-
módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a tankerületi 
központtal történt egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. Amennyiben 
az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett körzet vonatkozásában adott véleményekről és 
oktatásszervezési adatokról az illetékes tankerületi központ részletes, írásbeli tájékoztatást ad február 
utolsó napjáig az oktatásért felelős miniszter részére az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerinti döntés 
meghozatalához.”      
 
A települési önkormányzat véleménye kell, hogy tartalmazza még – az EMMI rendelet 24. § (1) 
bekezdése alapján – a felvételi körzetek megállapításához a település jegyzőjének nyilvántartásában 
szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, 
általános iskolába járó gyermekek létszámát is. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jegyzői nyilvántartásban jelenleg szereplő hátrányos 
helyzetű gyermekek létszáma 12 fő. 
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A 2017/2018-as tanévre meghatározott körzethatárok alapján Kéthelyhez tartozó település 
Somogyszentpál maradt, ezen tanévre megállapított körzethatárokban változást nem látok szükségesnek.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, javasolja, hogy a kéthelyi tanulók továbbra is a kéthelyi 
beiskolázási körzethez tartozzanak, a kéthelyi általános iskola beiskolázási körzete a következő tanévben 
változatlan maradjon, az intézmény beiskolázási körzetébe Somogyszentpál tartozzon bele.  
 

 
Határozati javaslat 

 
A Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019-as tanévre vonatkozó iskolai 
felvételi körzethatárokkal kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 
 
Kéthely község tanulói esetében a kötelező felvételt biztosító iskolának Kéthely község általános iskoláját 
javasolja kijelölni. 
A kéthelyi általános iskola beiskolázási körzete a következő 2018/2019. tanévben változatlan maradjon, az 
intézmény beiskolázási körzetébe Somogyszentpál tartozzon bele.  
 
Kéthely községben a jegyzői nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 12 fő. 
 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. október 31. 
 
 
Kéthely, 2017. október 12. 
           Molnár Balázs  

                polgármester 


