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Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8)
bekezdése alapján „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. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1), (1a), (1b) bekezdései
szerint „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.
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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 18.-i ülésén a település
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő adatok alapján, mely szerint:

- 17 fő hátrányos helyzetű általános iskolába járó tanuló él a településen,
- Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában (2484

Gárdony, Iskola u. 2.) 6 fő, a településen élő hátrányos helyzetű gyermek tanul,
- Gárdonyi Géza Általános Iskolában (2483 Gárdony, Bóné K. u. 14/B.) 8 fő, a

településen élő hátrányos helyzetű gyermek tanul,
egyetértett a jelenlegi, iskolai felvételi körzetek meghatározásával.

Az önkormányzatok nyilatkozatai alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári
Járási Hivatala az iskolai körzethatárok tervezetét elkészítette, melyről tájékoztatta a
véleményezésre jogosultakat.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala által összeállított, és megküldött, általános iskolák kijelölt
körzetei tervezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2018. január 19.

Tóth István
polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező


