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Tárgy: Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges 

önkormányzati vélemény kialakítására 

 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

  polgármester 

 

 

 

Tisztelt Képviselő -testület!  

 

 

 

 

Előzmények  

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2018. októberében kérte az 

önkormányzat véleményét az általános iskolai körzethatárok kijelöléséhez a hátrányos 

helyzetű tanulók létszámával összefüggésben. 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 227/2018. (X.25.) határozatában úgy 

döntött, hogy a hátrányos helyzetű tanulók létszámát figyelembe véve, nem tartja 

szükségesnek az előző tanévre meghirdetett vecsési kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák felvételi körzetének módosítását. 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 86/2018. (11.21.) számú határozatával az 

önkormányzati véleményhez egyetértését adta.  

 

A vélemények megküldését követően a megyeszékhely szerinti járási hivatal 2019. január 

15-ig tájékoztatta a települési (véleményezési jog), és az érintett nemzetiségi 

önkormányzatokat (egyetértési jog), továbbá az illetékességi területén működő általános 

iskolákat a kijelölt körzetek 2019/2020. tanévre vonatkozó tervezetéről. (melléklet)  

 

Amennyiben a meghirdetett felvételi körzetek megállapításához módosító véleménye van az 

önkormányzatnak, akkor azt most kell megtenni.  

 

Az NNÖK a 2019. január 16-i ülésén már tárgyalta a januári tervezetet, és egyetértési jogával 

élve a 6/2019. (01.16.) határozatában úgy döntött, hogy a tervezetet elfogadja azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 

felvételi körzete Vecsés Város közigazgatási területe legyen azon gyermekek számára, 

akiknek szülei a német nemzetiséghez tartozónak vallják/vallották magukat. 

 

 

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

 

 

 

 



 

   

HATÁROZATI JAVASLAT   

„A” változat  

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

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

EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve úgy dönt, hogy a 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által 2019. január 15-ig megküldött 

tervezetet, Vecsés Város Önkormányzatának 227/2018. (X.25.) határozatát, továbbá 

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 6/2019. (01.16.) határozatát 

figyelembe véve a vecsési kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi 

körzethatárait a 2019/2020. tanévre vonatkozóan elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola felvételi körzete 

Vecsés Város közigazgatási területe legyen azon gyermekek számára, akiknek szülei a 

német nemzetiséghez tartozónak vallják/vallották magukat. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Hatósági Főosztályát és Vecsés Város Német 

Nemzetiségi Önkormányzatát. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

                   polgármester 

     Határidő: azonnal;  

                       az értesítésre: 2019. február 8-ig. 

 

„B” változat  

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

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

EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogával élve úgy dönt, hogy a 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által 2019. január 15-ig megküldött 

tervezetet figyelembe véve a vecsési kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi 

körzethatárának módosítását a 2019/2020. tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Hatósági Főosztályát. 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

                   polgármester 

     Határidő: azonnal;  

                       az értesítésre: 2019. február 8-ig. 

 

Vecsés, 2019. január 23.  

              

           Szlahó Csaba 

             polgármester 

Melléklet: 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által megküldött általános iskolai 

felvételi körzetek tervezete a 2019/2020. tanévre vonatkozóan 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


