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Előkészítő: Szarvas Zsolt osztályvezető-helyettes
ELŐTERJESZTÉS 9. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület 2022. január 24-i ülésére
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai véleményezése 2022/2023. tanév
Melléklet: Balatonfüredi Tankerületi Központ megkeresése (TK/172/00587-41/2021.)
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50.§ (8) bekezdése
alapján a területileg illetékes tankerületi központ (esetünkben a Balatonfüredi Tankerületi
Központ, a továbbiakban: Tankerületi Központ) feladata az iskolák felvételi körzetének
meghatározása, amelyről az Nkt. hivatkozott szakasza az alábbiak szerint rendelkezik:
„50.§ (8) 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.”
Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése szerint: „Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles
tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. Ha a településen több általános
iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá
váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben”.
Ezen rendelkezéseket a tagintézmények esetében is alkalmazni kell {Nkt. 50. § (11) bek.}
A felvételi körzetek meghatározásának részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI
rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24.§ (1a) bekezdése szerint: „(1a) A települési
önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50.§ (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi
önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február
15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.”
Az előzetes véleményezéshez rendelkezésre áll a 2022/2023. tanévre vonatkozóan a Balatonfüredi
Tankerületi Központnak a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak bemutatásával
kapcsolatos tervezet, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Vászoly község esetében a kijelölt kötelező felvételt biztosító iskolák a 2022/2023. tanévben:
037002 - Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.,
037003 - Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 2.
037003-002 - Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Pécselyi Tagintézménye
8245 Pécsely, Iskola u. 180.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg, és döntsön a napirenddel
kapcsolatban a határozati javaslat szerint.
Vászoly, 2022. január 18.
Rózsahegyi Tibor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2022.(I. 24.) számú képviselő-testületi határozat
Vászoly Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kötelező felvételt biztosító iskolák
körzethatárai véleményezése 2022/2023. tanév” című napirendet és a következő döntést hozta:
Vászoly Község Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1a)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörét gyakorolva jóváhagyja, hogy Vászoly Község
vonatkozásában a 2022/2023. tanévtől kezdődően a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
az alábbi oktatási intézmények legyenek.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általános
iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést a Balatonfüredi
Tankerületi Központ részére továbbítsa.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
Határidő: 2022. február 15.

