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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2017. október 9.-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdése értelmében a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét. (…) A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak 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 (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) 

bekezdése szerint: 

„24. § (1) 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.” 

A 2017. október 1.-i állapot szerint Belegben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező: 

- általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek száma 15 fő 

- általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 30 fő. 

A Belegben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai 

tanulók körzeti iskolája az alsó tagozat esetében Belegben, a felső tagozat esetében Kutason 

van. 

Fentek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 

Határozati javaslat: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (X. 9.) önkormányzati 

határozata a felvételi körzetekről. 
 

1./ Beleg 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. § (1) bekezdése alapján, 2018/2019-es tanévre vonatkozóan a 

településen élő általános iskola alsó tagozatos gyermekek számára a Belegben működő 

általános iskola kijelölését, a településen élő általános iskola felső tagozatos 

gyermekek számára a Kutason működő általános iskola kijelölését javasolja 

megállapítani, tehát a 2017/2018-as tanévre megállapított körzethatárokban 

változtatást nem tart szükségesnek. 
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2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy Beleg felvételi körzete megegyezik a 

település közigazgatási területével. 

 

3./ Beleg község Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó gyermekek száma 

intézményi bontásban: 

 

 Révkomáromi János Általános Iskola Kutas 

 9 fő hátrányos helyzetű és 16 fő halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek. 

 

 Somogy Megyei Duráczky EGYMI Kaposvár 

 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

 

 Általános Iskola Kaposfő 

 

 1 fő hátrányos helyzetű gyermek. 

 

 Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

 5 fő hátrányos helyzetű és 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek. 

 

 Éltes Mátyás Általános Iskola Nagyatád 

 4 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

 

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Kaposvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztályát a testület döntéséről 

értesítse. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 
 
 
 

 

Beleg, 2017. október 3. 

 

         Tamás Csaba 

          polgármester 


