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Nagytarcsa Község Önkormányzata 

Polgármester 
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 30-án tartandó rendes ülésére. 

 

 

 

Tárgy: A 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével 

kapcsolatos önkormányzati vélemény  

 

 

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester  

 

Előterjesztés előkészítője: Németh Katalin igazgatási referens 

 Szabóné dr. Váry Kinga jogi referens 

 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: dr. Kuji Eszter jogi referens 

 

Melléklet: Ált. Iskola 2023/24. évi felvételi körzete 

 

Előterjesztést előzetesen tárgyalja: - 

 

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni. 

 

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

  

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

értelmében a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell 

szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Az Ntk. 50. § (10) bekezdése értelmében 

a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény vonatkozásában, a 

nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási 

intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési 

nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat 

egyetértését. Több településre kiterjedő működési, felvételi körzet esetén valamennyi érintett települési 

nemzetiségi önkormányzat egyetértését be kell szerezni, érintett települési nemzetiségi önkormányzat 

hiányában a területileg illetékes, érintett területi nemzetiségi önkormányzat véleményét kell kikérni. 

  

Az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. §-a tartalmaz 

rendelkezéseket az alábbiak szerint: 

„24.§ (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-jéig 

tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, 

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.” 

  

A Képviselő-testület a Rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében 

eljárva 242/2022.(X. 06.) határozatában megállapította, hogy a 2023/2024. tanévre meghatározott 

általános iskolai felvételi körzethatár (Köznevelési intézmény: Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános 

Iskola 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4.; felvételi körzet: Nagytarcsa közigazgatási területe) 

változtatás nélkül elfogadható. Továbbá megállapította, hogy a település jegyzőjének nyilvántartásában 

szereplő, Nagytarcsa településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek száma 4, azaz négy fő. A határozat a Dunakeszi 

Tankerületi Központ részére továbbításra került. 
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Az illetékes tankerületi központ 2022. december 1-jén kelt levelében kereste meg az Önkormányzatot, 

mely megkeresésben kérte, hogy 2023. február 13-ig küldjük meg az Önkormányzat véleményét a 

tekintetben, hogy a 2023/2024. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok 

változtatás nélkül elfogadhatóak-e, vagy az adatszolgáltatás adatainak figyelembevételével javasolt 

annak változtatása a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetre vonatkozóan.   

  

A tankerületi központ megkeresése értelmében az Önkormányzatnak a következő kérdéskör 

tekintetében szükséges állást foglalnia:  

  

A 2023/2024. tanévre meghatározott általános iskolai körzethatár (Nagytarcsa teljes közigazgatási 

területe tekintetében a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola) változtatás nélkül 

elfogadható-e, vagy javasolja annak változtatását.    

  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi 

határozati javaslat elfogadására.  

   

Nagytarcsa, 2023. január 12. 

  
Gulyás Tamás István 

polgármester  
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Határozati javaslat: 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(I.30.) határozata  

  

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

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

rendelet 24. § (1a) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a 2023/2024. 

tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárt (Köznevelési intézmény: 

Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4.; 

felvételi körzet: Nagytarcsa közigazgatási területe) változtatás nélkül elfogadja.   

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt jelen döntés Dunakeszi Tankerületi Központ részére 

történő továbbítására.   

  

Határidő: 2023. február 13.   

Felelős: Jegyző  

 


