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ELŐTERJESZTÉS
az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat
ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a tankerületi központnak be kell
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VII.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.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1)-(2) bekezdései alapján:
(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.  napjáig  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.

(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.

(2) Ha a településen, kerületben több általános iskola vagy tagintézmény, feladat ellátási hely működik, a

hátrányos  helyzetű  tanulóknak  az  egyes  felvételi  körzetekben  kiszámított  aránya  legfeljebb  tizenöt

százalékponttal  lehet  magasabb,  mint  az  általános  iskolába  járó  hátrányos  helyzetű  gyermekeknek  a

település,  kerület  egészére  kiszámított  aránya.  A  hátrányos  helyzetű  gyermekeknek  a  településen  belüli

arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási

hellyel rendelkező összes általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a

településen  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező  összes  általános  iskolába  járó

gyermek létszámával.



A  hátrányos  helyzetű  tanulók  felvételi  körzeten  belüli  arányának  meghatározásához  az  egyes  felvételi

körzetekben  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező  összes  hátrányos  helyzetű

tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel

rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya).  Ha a

településen több általános iskola vagy tagintézmény, feladat ellátási hely működik, nem lehet a település

egészét egyetlen körzetként kijelölni.

A Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) által a 2022/2023. nevelési évre
vonatkozóan a felvételi körzetek megtervezésre kerültek, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
Az előterjesztés melléklete továbbá a Hatvanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai  jogviszonnyal rendelkező gyermekek 2022.
január 15. napján érvényes statisztikai nyilvántartása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan,
Radnóti  tér 2.)  fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok
2022/2023.  tanévre  szóló  meghatározásának  véleményezése  tárgyában  javasolja  az  általános  iskolákhoz
tartozó  kötelező  felvételt  biztosító  körzethatárok  meghatározása  során  a  nevelési-oktatási  intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§
(2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási  hellyel  rendelkező hátrányos  helyzetű  gyermekek arányos beiskolázása  is
biztosítva  legyen  figyelemmel  a  város  település-szerkezeti  adottságaira  és  az  évtizedek  óta  kialakult
gyakorlatra. 

Határidő: 2022. február 15. (a véleményezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Hatvan, 2022. január 21.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:  
   dr. Kovács Éva
         jegyző
























