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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dél-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, (Név) úr (a továbbiakban Tankerületi
Igazgató Úr) e-mailben küldte meg 2021. november 30. napján kelt tájékoztató levelét az
általános iskolák 2022/23-as tanévre vonatkozó felvételi körzethatárainak tervezetéről.
Tankerületi Igazgató Úr az általa írt levél szerint a rendelkezésére álló adatok alapján nem
kívánja módosítani a körzethatárokat.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint:
„(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.”
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §-a 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.
(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.
(1b) 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.”
Az idézett jogszabályi rendelkezés alapján az Önkormányzatnak az egyetértéséről vagy
körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig kell tájékoztatnia
az illetékes tankerületi központot.
Tankerületi Igazgató Úr körzethatárokkal kapcsolatos levelét jelen előterjesztés 1. számú
mellékleteként, a körzethatárokat tartalmazó táblázatot jelen előterjesztés 2. számú
mellékleteként csatolom.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2022. (I.20.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2022/2023. tanévre
kialakított általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
„A” változat
I.

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésébe foglalt
véleményezési jogkörében eljárva, a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2022/2023.
tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban nem tesz
észrevételt.

II.

felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
szóló döntéséről tájékoztassa a Dél-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
„B” változat

I.

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésébe foglalt
véleményezési jogkörében eljárva, a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2022/2023.
tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban észrevételt tesz, a
következő lényegi tartalommal:
…………………………………………………………………………………………

II.

felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
szóló döntéséről tájékoztassa a Dél-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatóját.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Budapest, 2021. január 03.

Haraszti Erika
gazdasági ügyintéző
az előterjesztés készítője

Mellékletek:
1. számú melléklet: Tóth János tankerületi igazgató levele
2. számú melléklet: Általános iskolai felvételi körzetek 2022/23. évi tervezete

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

