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- 

 

Döntéshozatal: 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség kell!  

 

                               

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. A felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az 

érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében a jegyző összesíti a 

települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat – a 

körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata érdekében – minden év október 31-ig az 

illetékes tankerületi központ számára továbbítja. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

bekezdése szerint az illetékes tankerületi központ a felvételi körzetek megállapításához 

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, tagintézményi 

bontásban.  

 

A Tankerületi Központ megkezdte - a 2022/2023. tanévre vonatkozóan - az általános iskolák 

felvételi körzetének egyeztetését, mellyel összefüggésben - a TK/172/00857-1/2021 

ügyszámú megkeresésében – kérte Zalahaláp Község Önkormányzata előzetes véleményét 

annak érdekében, hogy 2021. december 1-jéig tájékoztathassa a települési önkormányzatokat, 



az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése 

szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek egyeztetett tervezetéről, 

melyet az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése szerint 2022. február 15. napjáig 

véleményezhet a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat – amennyiben 

releváns - az egyetértéséről hoz döntést.  

 

Az előzetes véleményezéshez rendelkezésre áll a 2021/2022. tanérve vonatkozó, kötelező 

felvételt biztosító iskolák körzethatárainak bemutatása. 

 

A Csontváry Általános Iskola és AMI felvételi körzetébe Zalahaláp és Sáska települések 

tartoznak. 

 

A 2021. évi statisztikai jelentés szerint az iskolába Zalahalápról 10  fő halmozottan hátrányos 

helyzetű tanuló jár. 

 

A felvételi körzet kijelölése nem jelent korlátozást az ún. szabad iskola választás területén.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és 

véleményezni.  

 

 

                                   H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T 

 
Zalahaláp  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Tankerületi Központ 

által a 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) alapján meghatározott iskolai 

körzetek meghatározásáról szóló tervezetet megtárgyalta, a 2021/2022. tanévre megállapított 

kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő (2022/2023.) 

tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

 

A Zalahalápi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Zalahaláp 

községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma: 10 fő. 

 

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a 

hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi 

Tankerületi Központ részére  továbbítsa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős Bedő Lajos Sándor polgármester  

 

 

 

 

Zalahaláp, 2021. október 28. 

       Bedő Lajos Sándor 

            polgármester 


