
A határozat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

Nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 26. napján 

tartandó testületi ülésére 

 

7. napirendi pont 

 

A 2023/2024. tanév általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 

 

 

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester 

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző, Mikóczi-Magyar Anita irodavezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (8) 

bekezdése értelmében:  

 

„A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi 

körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az 

érdekelt települési önkormányzatok véleményét.” 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI 

rendelet) 24. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:  

 

„A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. 

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. Az illetékes 

tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi 

területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.” 

 

Fenti jogszabályok figyelembevételével Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-

testületének véleményét az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről 2021. október 31. 

napjáig kell megküldeni. 

 

A Tankerületi Központ által küldött, a 2023/2024. tanévben kötelező felvételt biztosító 

általános iskolák felvételi körzeteiről szóló tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

A tervezet szerint az előző évekhez képest változás nincs Pörböly vonatkozásában. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen! 



 

 
Határozati javaslat:  

 

Pörböly Község Képviselő-testületének …./2022. 

(IX.26.) számú határozata a általános iskolai felvételi 

körzetek véleményezéséről  

 

Pörböly Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ 

(8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 

24. § (1a) bekezdései alapján - az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal - egyetért Pörböly község 

közigazgatási területének felvételi körzethatárának 

megállapításával. 

 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős: Sipos Lajos polgármester  

 
 


