
A 8. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Közneveléssel kapcsolatos körzethatárok megállapítása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése az alábbiakat határozza meg:  
 

 „24. § (1) A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó 
napjáig beszerzi 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.”  
 
A körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata céljából, valamint a fejlesztési terv elkészítése és 
felülvizsgálata érdekében a jegyző minden év október 31.-ig továbbítja az illetékes 
kormányhivatal számára a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát. Ez 
megtörtént.  
 
Csatoltan megküldöm a HBM Kormányhivatal Oktatási Főosztályának megkeresését.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése  
3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 29. (1) bekezdése  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs.  
 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2013. (…) számú 
Határozata 

 
 
 
 
 



A Képviselő - Testület   
1. Az óvoda és általános iskolai körzethatárokat, a feladatot ellátandó intézményt, valamint 

felvételi körzet területét az alábbiak szerint állapítja meg:  

a) Óvodai körzethatárok:  

- Körzethatárok: Monostorpályi Község közigazgatási területe  

- Feladatot ellátó intézmény: Monostorpályi Egységes Óvoda – 

Bölcsőde (4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1.)  

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2013. októberi 

állapot szerint: 5 fő  

 

b) Általános Iskolai körzethatárok:  

- Körzethatárok: Monostorpályi Község közigazgatási területe  

- Feladatot ellátó intézmény: Hosszúpályi Irinyi József Általános Thuolt  

István Tagiskola (4275 Monostorpályi, Landler tér 5.)  

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 2013. októberi 

állapot szerint: 25 fő  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az illetékes Kormányhivatalt tájékoztassa.  

Határidő: azonnal  

Felelős: a polgármester  

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2013. november 22.   
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


