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Előterjesztés Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. szeptember 22-i ülésére 

a 2023/2024-es tanév iskolai körzethatáraira és a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolára vonatkozó javaslattételről  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a 

területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét1 melynek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell 

szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

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 (1.sz. 

táblázat). 

Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési 

önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. 

§ (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 

tervezetéről. 

A Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a 

tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: 

kötelező felvételt biztosító iskola).  

 

1.sz. táblázat 

Intézmény Hátrányos helyzetű tanulók 

száma/fő 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók száma/fő 

Sávolyi Általános Iskola 4 3 

Dobó J. Általános Iskola 

Balatonszentgyörgy 

1 1 

Festetics K. Általános Iskola 

Balatonkeresztúr 

 1 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat szerinti 

döntést szíveskedjen meghozni! 

 
1 https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/JelReszletes/12894 

https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/JelReszletes/12894
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Határozati javaslat 

 

A Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023/2024-es tanévre vonatkozó 

iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 

 

1. Sávoly község tanulói esetében – a felső tagozat 20222/2023-as tanévben történő 

szünetelését követően -   a kötelező felvételt biztosító általános iskolának továbbra 

is a Sávolyi Általános Iskolát javasolja kijelölni.  

 

2. A Somogysámsoni Általános Iskola beiskolázási körzetéhez tartozó felső 

tagozatos tanulók részére Sávoly község általános iskoláját javasolja kijelölni. 

 

Felelős: Schuller Tibor, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Sávoly, 2022. szeptember 13. 

 

 

                      Schuller Tibor 

                        polgármester 


