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ELŐTERJESZTÉS 

általános iskolai felvételi körzetek meghatározásának véleményezéséről  
 
Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

                 2021. október 6. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésén 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 
Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1 db határozati javaslat 
 
Jogszabályi háttér: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50. § (8) bekezdése 
alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 
körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi 
körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési 
önkormányzatok véleményét és az illetékes tankerületi központ egyetértését. 
 
A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése állapítja 
meg a vélemények beszerzésének részletszabályait, mely alapján a felvételi körzetek 
megállapításához az illetékes tankerületi központ – korábban a megyeszékhely szerinti járási 
hivatal - minden év október 15. napjáig – korábban október  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 hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát 
intézményi és tagintézményi bontásban.  
 
A fenti jogszabály értelmében a Berettyóújfalui Tankerületi Központ feladat- és hatásköre bővült 
az illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzeteinek meghatározásával. 
 
Ez alapján a Berettyóújfalui Tankerületi Központtól 2021. október 05. napján érkezett 
megkeresés az Önkormányzathoz, melyben kérte a képviselő-testületet véleményének kialakítását, 
valamint a jegyző nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyerekek létszámának 
megküldését. Javaslatukban a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, 4145 Csökmő Alkotmány u. 2. szám alatti intézmény beiskolázási körzete a korábbi 
évekhez hasonlóan Csökmő és Újiráz közigazgatási területe. 
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Javaslom, hogy a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
felvételi körzetét változatlanul Csökmő és Újiráz községek közigazgatási határában határozzák 
meg, a változtatást nem tartom indokoltnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatot megtárgyalni, és azt elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
 
Csökmő, 2021. október 6. 
        
 
 
                                                                                       /:Nagy Tibor s.k.:/ 
             polgármester 
 
 

 

Melléklet az előterjesztéshez: határozati javaslat 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2021. (X.6.) ÖH. határozati javaslat: 
 
 

                     általános iskolai felvételi körzetek meghatározásának véleményezéséről  
 

1./ Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja azon véleményét, hogy a 

Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

felvételi körzetének Csökmő és Újiráz községek közigazgatási határaiban 

történő meghatározásával egyet ért. 

 

2./ Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy Csökmő Nagyközség Jegyzőjének nyilvántartásában a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 

helyzetű, jelenleg általános iskolába járó gyermek számát jelen határozat 

melléklete tartalmazza. 

 

3./ Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltakról a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központ vezetőjét – a határozat megküldése útján – tájékoztassa. 

 

Felelős:               Nagy Tibor polgármester 

Határidő:           2021. október 15. 
 

 

Melléklet a…/2021. (X.6.) ÖH-hoz: 
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1 2021. október 1-jei állapot. 

 
2 2021. október 1-jei állapot. 

 Csökmői Bocskai 

István Általános Iskola 

és Alapfokú Művészet 

Iskola 

hátrányos helyzetű 

 

16 fő1 

halmozottan hátrányos helyzetű 20 fő2 


