
ELŐTERJESZTÉS 

Az általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezésére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel bevezetett 

különleges jogrend miatt az Alaptörvény 52. cikk (4) bekezdése értelmében a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint: „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt), a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 229/2012. Korm. rendelet), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: 20/2012. Emmi rendelet) értelmében a felvételi körzethatárok meghatározásának 

és közzétételének feladata a tankerületi központokhoz került. 

Az Nkt. 50.§ (8) bekezdése értelmében: 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 20/2012. EMMI rendelet 24. (l a) és (1 b) bekezdése alapján: 

(l a) A települési önkormányzat a véleményéról, 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. 

(l b) Az illetékes tankerületi központ az (l a) 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. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sárospataki Tankerületi Központtal való előzetes 

egyeztetés alkalmával a körzetek kialakításához szükséges adatokat a tankerület részére 

megküldte, az ott megjelölt iskolai körzetek tervezetével egyetértett. A tankerület a megküldött 

adatok és az érintettek véleménye alapján az iskolai körzetek tervezetén nem változtatott. 

Fentiek alapján javasolt, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében kapott véleményezési jogával élve 

egyetértését adja a Sárospataki Tankerületi Központ által tervezett általános iskolai felvételi 

körzetek kialakításához. 

Sátoraljaújhely, 2021. január 31. 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna s.k. 

aljegyző 



 

Határozati javaslat: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 .../2021.(…. ) határozata  

általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

50. § (8) bekezdésében kapott véleményezési jogával élve — egyetért a Sárospataki Tankerületi 

Központ által tervezett általános iskolai felvételi körzetekkel. 

 

 


