
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez 

 

Tárgy:  A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 

 

Előkészítette:   Nagy Éva, ügyintéző 

                                                                                                Jogszabállyal nem ellentétes. 

 

                                                                                dr. Szabó Tímea jegyző 

 

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

bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ (jelen esetben a Balatonfüredi 

Tankerületi Központ, a továbbiakban: Tankerületi Központ) feladata az iskolák felvételi 

körzetének meghatározása. A felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az 

érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint 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. 

A rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján 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. 

A rendelet 24. § (1b) bekezdése szerint az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés 

szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig 

tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános 

iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi 

önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező 

javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi 

körzeteket február utolsó napjáig. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 77/2020. (IX. 29.) határozatában 

megfogalmazott előzetes véleménye szerint az Önkormányzat Kékkút község közigazgatási 

területére a kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a (2021/2022.) tanévre 

nem tartotta szükségesnek.  

A határozat a Tankerület Közspont részére megküldésre került. A Tankerületi Központ 2020. 

november 30. napján megküldte –az előzetes véleményezési eljárás során tett módosító javaslatok 

figyelembe vételével - a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzetek tervezetét azzal, hogy 

az Önkormányzat véleménye 2021. február 15. napjáig megküldésre kerüljön a Tankerületi 

Központ részére (a tervezet az előterjesztés melléklete).  



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 

a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. A Kormány a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 

világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

Határozati javaslat:  

 

A) 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2021. (…) HATÁROZATA 

 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben dönt arról, hogy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján Kékkút község közigazgatási 

területére, a 2021/2022-es tanévre vonatkozó – kötelező felvételt biztosító iskolai 

körzethatárok összeállítása érdekében az alábbi módosító javaslattal/ javaslatokkal él a 

Balatonfüredi Tankerületi Központ felé: 

…………………………………………………… 

 

A határozatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére történő megküldéséről a 

Polgármester intézkedik.  

 

B) 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2021. (…) HATÁROZATA 

 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben dönt arról, hogy a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján Kékkút község közigazgatási területére 

megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő 

(2021/2022.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 



A határozatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére történő megküldéséről a 

Polgármester intézkedik.  

 

Kékkút, 2021. február 8. 

 

 

                                                                                    Kardosné Csaba Gyöngyi 

                                                                                           polgármester 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


