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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Az előterjesztés tárgya: A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák 

felvételi körzeteinek véleményezése 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §- ának (8) 

bekezdése alapján az érdekelt települési önkormányzatok véleményének kikérése után a 

területileg illetékes tankerületi központ határozza meg és teszi közzé az iskolák felvételi 

körzetét, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 24 §-ának (1) 

bekezdése értelmében a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ 

minden évben 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 Pécsi Tankerületi Központ által megküldött tájékoztató levél, valamint a kötelező felvételt 

biztosító állami fenntartású általános iskolák körzeteit tartalmazó jegyzék - annak nagyságára 

tekintettel - személyesen megtekinthetőek munkaidőben a Komlói Közös Önkormányzati 

Hivatal Mánfai kirendeltségén. 

 

A megküldött értesítés szerint a Mánfa községet érintő általános iskolai körzetben változás 

nincs, az megegyezik az előző évben meghatározott felvételi körzettel. 

 

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján az alábbi határozati javaslatban foglalt döntést kívánom meghozni. 

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

A 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Az Önkormányzat egyetért a Pécsi Tankerületi Központ által megküldött, kötelező 

felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák 2020/2021-es tanévre – a 

korábbi tanévekhez hasonlóan, változatlan tartalommal – meghatározott felvételi 

körzeteivel.  

 



2. A polgármester a döntéséről, amely – a jogszabályi előírásnak megfelelően - az alábbi 

adatokat is tartalmazza a Pécsi Tankerületi Központot tájékoztatja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

Mánfa, 2020. december 3. 

 

 

          Takács Zsolt 

 polgármester 

 

 Lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező 

hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek 

létszámát 

Kökönyösi Gimnázium 

Gagarin Általános Iskola 
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Magyarszéki Általános Iskola 6 

Pécsi Éltes Mátyás Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Fejlesztő Nevelés-

Oktatást Végző Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium 
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