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Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. október 26-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény  
 
Iktatószám: LMKOH/1638-3/2018. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat ellátó 
hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel 
összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek 
megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az 
illetékes tankerületi központ egyetértését.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint: „ A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely 
szerinti járási hivatal minden év október utolsó 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. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja 
a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi 
központokat, valamint a Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt 
körzetek tervezetéről.” 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala (továbbiakban: Járási Hivatal) 2018. október 
17. napján küldte meg előterjesztésem mellékletében szereplő levelét, melyben kérte az önkormányzat véleményét, 
valamint a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 
iskolába járó gyermekek létszámát.  
  
Tekintettel arra, hogy a beiskolázási körzetekre vonatkozó vélemény megtételére kizárólag az önkormányzat 
rendelkezik hatáskörrel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

……./2018.(……) ÖH. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 

 
Határozat 

 
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási 

Hivatala részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi 
tagintézménye (6055 Felsőlajos, Iskola utca 14-16.) beiskolázási körzete Felsőlajos közigazgatási területe 
legyen. 

2. A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 
iskolába járó gyermekek létszáma 2 fő. 

3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy fentiekről a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát tájékoztassa.  
 

  Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. október 26. 

 
Lajosmizse, 2018. október 24. 
        Juhász Gyula sk. 
          polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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