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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

Az előterjesztés tárgya: Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezése 

 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

bekezdése szerint az illetékes tankerületi központ tájékoztatja a települési önkormányzatokat, 

az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, 

valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a 

kijelölt körzetek tervezetéről.  

 

A települési önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező 

javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.  

 

Jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi a Pécsi Tankerületi Központ által megküldött 

tájékoztató levél, valamint a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák 

körzeteit tartalmazó jegyzék Mánfa községet érintő része. 

A dokumentum teljes terjedelemben - annak nagyságára tekintettel - a Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal Mánfai kirendeltségén tekinthető meg előre egyeztetett időpontban. 

 

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

nincs, az megegyezik az előző évben meghatározott felvételi körzettel. 

 

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 jogkörben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja és hozza meg a 

szükséges döntéseket. Ennek megfelelően határozat-tervezetben foglalt döntést kívánom 

meghozni. 

 

Határozat-tervezet: 

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

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

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

Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, annak véleményét kikérve az alábbi határozatot 

hozom: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzat egyetért a Pécsi Tankerületi Központ által megküldött 

kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák 2021/2022-es tanévre 

meghatározott jegyzékével.  



2. Mánfa Község Önkormányzat gondoskodik arról, hogy döntéséről a Pécsi Tankerületi 

Központot 2021. február 15. napjáig tájékoztassa.  

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Mánfa, 2021. február 2. 

 

 

               Takács Zsolt  

               polgármester 
 


