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Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

                 2022. január 20. napján tartandó 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 nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése 
értelmében az illetékes tankerületi központ minden év október 15-ig beszerzi az illetékességi 
területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település 
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hátrányos helyzetűáltalános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és 
tagintézményi bontásban. 

Ugyanezen bekezdés rögzíti, hogy az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a 
települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. Ennek a tájékoztatásnak a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központ 2021. november 25-én kelt TK/081/03866-121/2021. ikt. 
számú levélben eleget tett. 

A Tankerületi központ 2022. január 11-én kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot arról, 
hogy elkészítette az általános iskolák felvételi körzetének végleges tervezetét, mi szerint a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központ a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének Csökmő és Újiráz közigazgatási területét 
jelölte meg. Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat 
véleményéről február 15-ig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 
 
A tárgyban a mellékletben szereplő határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
Csökmő, 2022. január 14. 
        /:Nagy Tibor s.k.:/ 
             polgármester 
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1. számú melléklet az előterjesztéshez: határozati javaslat: 

 
 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

…./2022. (I…..) határozata 
 

Iskolai felvételi körzethatár kijelölés véleményezéséről 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által 

előterjesztett a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

felvételi körzetének a Csökmő – Újiráz községek közigazgatási területében történő 

meghatározásával a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények 

névhasználatról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésre figyelemmel 

egyetért. 

A polgármester a határozatban foglaltakról a jogszabályban megadott határidőn belül 

tájékoztatja a Berettyóújfalui Tankerületi Központot. 

 

 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 
 
 

 

 
 


