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Tisztelt Képviselő -testület!  

 

 

Előzmények  

 

A Monori Tankerületi Központ a TK/126/03242-10/2020. számú levelében az általános 

iskolai felvételi körzetek megállapításához kéri a hátrányos helyzetű általános iskolába járó 

tanulók létszámával összefüggésben a 2021/2022. tanévi felvételi körzetek megállapításához 

az esetleges módosító véleményt, ha ezt az önkormányzat szükségesnek tartja. 

 

Az előterjesztésben hivatkozott jogszabályok 

 

➢ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Knt.) 

➢ a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (R.) 

 

Iskolai felvételi körzetek kijelölése 

 

- az illetékes Monori Tankerületi Központ meghatározza és közzéteszi az iskolák 

felvételi körzetét 

- a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év 

október 15. napjáig be kell szereznie az illetékességi területén található települési 

önkormányzatok véleményét 

- a nemzetiséghez tartozó gyermekek iskolai nevelését-oktatását ellátó oktatási 

intézmény felvételi körzetének meghatározása előtt a kormányhivatalnak be kell 

szereznie az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését 

 

Az önkormányzat véleményezési joga 

 

A R. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 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 és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt 

körzetek tervezetéről. 



 

A hátrányos helyzet fogalma 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

-  a szülő alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

- a szülő alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 

családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 

nyilvántartott személy, 

- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

A hátrányos helyzetű tanulók létszámának aránya a felvételi körzetek megállapítása 

szempontjából 

 

A R. 24.§ (2) bekezdése alapján, ha a településen több általános iskola működik, a hátrányos 

helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt 

százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó hátrányos helyzetű 

gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya. A hátrányos helyzetű gyermekeknek a 

településen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó hátrányos 

helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó gyermek létszámával. A 

hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli arányának meghatározásához az egyes 

felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes 

hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: 

hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általános iskola működik, 

nem lehet a település egészét egyetlen körzetként kijelölni. 

 

Városi szinten a fentebb részletezett jogszabályi előírások alapján határozattal megállapított 

hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanulók létszáma 15 fő, ezért a felvételi 

körzetek megállapításához szükséges arányszámításoknak nincs értékelhető eredménye. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

   

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve úgy dönt, hogy a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében meghatározottak alapján a 

hátrányos helyzetű tanulók létszámát figyelembe véve a vecsési kötelező felvételt biztosító 



általános iskolák felvételi körzethatárának módosítását nem tartja szükségesnek, mert városi 

szinten a határozattal megállapított hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanulók 

létszáma összesen 15 fő, ezért a felvételi körzetek megállapításához szükséges 

arányszámításoknak nincs értékelhető eredménye. 

 

2.  Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse a Monori Tankerületi 

 Központot. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

              polgármester 

 

Határidő: azonnal;  

                  az értesítésre: 2020. október 22-ig. 

 

 

Vecsés, 2020. október 14.  

         

       

           Szlahó Csaba 

             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


