ELŐTERJESZTÉS
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. november 22. napján tartandó ülésére

Tárgy:

A 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek határai,
beosztása kijelölés tervezetének véleményezése

Előterjesztő: Gyurka Miklósné polgármester
Előkészítette: Tóthné dr. Titz Éva jegyző
Dóczi Dominika igazgatási ügyintéző
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 a Tankerületi Központ
beszerezte az érdekelt települési önkormányzatok véleményét 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 előzetes
véleményezési eljárás során módosító javaslat nem volt.
A Tankerületi Központnak 2022. december 1-jéig kell tájékoztatnia a települési
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetek
tervezetéről.
A megküldött tervezet a Képviselő-testület javaslatának megfelelően tartalmazza, hogy
Hegymagas település a Szigligeti Általános Iskola felvételi körzetébe tartozik. Az Általános
Iskola felvételi körzetébe tartozik még Szigliget, Raposka, Badacsonytördemic, Balatonederics
és Nemesvita település is.
Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat
véleményéről az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról 2023.
február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.
A tankerületi Központ az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés
figyelembevételével kijelölt körzetekről 2023. február utolsó napjáig tájékoztatja a települési
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat.
Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a
tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket 2023. február utolsó
napjáig.
A 2023/2024. tanévre vonatkozó összeállított kötelező felvételt biztosító általános iskolai
körzetek tervezete a Szigligeti Általános Iskola vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:
Kötelező felvételt biztosító iskola:
037120 – Szigligeti Általános Iskola 8264 Szigliget, Kossuth u. 53.
Felvételi körzet települései:
Hegymagas, Raposka, Szigliget, Badacsonytördemic, Balatonederics, Nemesvita

HATÁROZATI JAVASLAT
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (XI.22.) Kt határozata
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Balatonfüredi Tankerületi
Központ által meghatározott és közzétett, a Tapolcai Járásban Hegymagas településre
vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskola (Szigligeti Általános Iskola 8264
Szigliget, Kossuth u. 53.) kijelölésével, felvételi körzetével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a döntésről a Tankerület
Központi Köznevelési és Jogi Osztályát a határozat kivonat 1 példányának megküldésével
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2023. február 15.
Gyurka Miklósné polgármester
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