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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2021. szeptember 21.-i ülésére 

 

Tárgy: Az általános iskolai felvételt biztosító állami fenntartású általános iskola körzetével 

kapcsolatos egyetértési jog biztosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet hatályos rendelkezése szerint: 
 

„24. § (1) 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (10) bekezdése értelmében a 

nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény 

vonatkozásában, a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-

oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása 

előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola 

esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Több településre kiterjedő 

működési, felvételi körzet esetén valamennyi érintett települési nemzetiségi önkormányzat 

egyetértését be kell szerezni, érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában a 

területileg illetékes, érintett területi nemzetiségi önkormányzat véleményét kell kikérni. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen élő gyermekek számára a 

2022/2023-as tanévre vonatkozóan a Kutason működő általános iskola kijelölését javasolta 

megállapítani. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges döntés 

meghozatalára. 

 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata …./2021. (…...) számú határozata a 

tervezett felvételi körzetek véleményezéséről. 

mailto:hivatal@beleg.hu


1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 

a Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által javasolt általános iskolai 

felvételi körzettel, mely szerint a településen élő gyermekek számára a 2022/2023-as 

tanévre vonatkozóan a Kutason működő általános iskola kijelölését javasolja 

megállapítani.   

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a Kaposvári Tankerületi 

Központhoz továbbítsa. 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 
 

 

 

Beleg, 2021. szeptember 16. 

 

 

                  Károlyi Zsolt 

              elnök 
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