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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdése alapján  

 

„(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 területileg illetékes tankerületi központ feladata az iskolák felvételi körzetének 

meghatározása. A felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési 

önkormányzatok véleményét.” 

 

Az Nkt. 50. § (6) és (11) bekezdése szerint  

 

„(6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen 

az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a 

településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell 

meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya 

a nevelési-oktatási intézményekben.” 

 

(11) Az (6) bekezdésben foglaltakat a tagintézményként működő iskolák tekintetében is 

alkalmazni kell.” 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 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 Dél-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) Tankerületi Igazgató 

Úr 2022. október 4. napján érkezett TK/206/899-1/2022 számú megkeresésében az EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében kérte Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) véleményét. 

A Tankerületi Központ - 2022. december 1-jéig tájékoztatja az Önkormányzatot, 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. 

 

 

 



A 2022/2023 tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatosan a 

Képviselő-testület 2022. január 20. napján megtartott ülésén a következő határozatot hozta: 

 

"Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2022. (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  

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" 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát. 

 

Határozati javaslatok:  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2022. (X.13.) határozata az általános iskolák felvételi körzethatárainak előzetes 

véleményezéséről 

 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy  

 

I. 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. § (1) bekezdése alapján Soroksár közigazgatási 

területére a 2022/2023. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok 

módosítását a következő (2023/2024.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Dél-Pesti Tankerületi Központ 

tankerületi igazgatóját  

 

Határidő: 2022. október 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A 

határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Budapest, 2022. október 5. 

 

 

 Köblös Anita                                             Bese Ferenc  

        osztályvezető-helyettes                                                      polgármester 

        az előterjesztés készítője                      előterjesztő                                                                               


