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Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
2016. november 28-i ülésére 

a 2017/2018-as tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára 
vonatkozó javaslattételről  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése a kormányhivatalt jelöli ki az 
iskolák felvételi körzetének meghatározására és közzétételére. 
A felvételi körzetek végleges megállapítása előtt a kormányhivatalnak be kell szereznie minden év 
november utolsó napjáig az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely 
tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a 
települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről, 
figyelembe véve, hogy a körzethatárok és kijelölt kötelező felvételt biztosító iskolák kialakítása 
összhangban legyen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdésével, 
továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24.§-ával.  
A kötelező felvételt biztosító iskola jogszabályok szerinti kijelölésének alapja a települési 
önkormányzatok adatszolgáltatása a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók lakóhely szerinti 
megosztásáról, ugyanis a Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az egyes általános iskolai körzeteket úgy kell 
meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya 
az intézményekben.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, javasolja, hogy a balatonújlaki tanulók továbbra is a 
balatonkeresztúri általános iskola beiskolázási körzethez tartozzanak. 

 
Határozati javaslat 

 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as tanévre vonatkozó iskolai 
felvételi körzethatárokkal kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 
 
Balatonújlak község tanulói esetében a kötelező felvételt biztosító iskolának a Balatonkeresztúri Festetics 
Kristóf Általános Iskolát javasolja kijelölni. 
 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: 2016. november 30. 
 
 
Balatonújlak, 2016. november 8. 
           Tüske Gáborné  

                polgármester 


