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Előterjesztés Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 19-i nyilvános ülésére 

a 2023/2024-es tanévre megállapított és kijelölt iskolai felvételi körzetek tervezetének 

véleményezéséről  

 

 

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 körzetét melynek 

megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt 

települési önkormányzatok véleményét.  

Sávoly Község Önkormányzata a jogszabályban meghatározottak alapján megküldte a Siófoki 

Tankerületi Központnak a tervezet kialakítása előtt véleményét (1. sz. melléklet), a központ ezt 

követően tájékoztatta az önkormányzatot az illetékességi területén működő általános iskolák 

kijelölt körzeteinek tervezetéről (2. sz. melléklet), melyet 2023. február 15-ig ismét véleményezni 

szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján alkossa meg véleményét az 

általános iskolák 2023/2024-es tanévre vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító iskolák 

kijelölésével kapcsolatosan.  

 

Határozati javaslat 

 

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

tervezett kötelező felvételt biztosító iskolák kijelölésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, 

a Siófoki Tankerületi Központ által tervezett iskolai körzethatárral Sávoly község 

vonatkozásában nem ért egyet.  A Képviselő-testület javasolja a Sávolyi Általános Iskolában az 

5-8. évfolyam működése szüneteltetésének megszüntetését és a felső tagozat újraindítását.   

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: 2023. február 15. 

 

 

Sávoly, 2023. január 12. 

 

 

 

        Schuller Tibor s.k. 

                polgármester 



1. sz. melléklet 

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal                  

Címzetes Főjegyzője 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

Telefon: 85/501-001 Pf: 5. 

Fax: 85/501-055    

E-mail: jegyzo@marcali.hu                                             

Ügyiratszám: 196-6/2022. Tárgy: a 2023/2024-es tanév iskolai körzethatáraira és a 

kötelező felvételt biztosító  általános iskolára vonatkozó 

javaslattétel 

 

 

 

K I V O N A T 
 

 

Készült Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 22. napján a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal épületében megtartott soron következő nyilvános ülése jegyzőkönyvéből. 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatát: 

 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2022. (IX.22.) számú képviselő-testületi határozata 

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

általános iskolára vonatkozó javaslattételről 

 

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 
 

K.m.f. 

 

 Schuller Tibor s.k. Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles. Marcali, 2022. szeptember 26. 

 

 

 Bödőné dr. Molnár Irén  

 címzetes főjegyző 



2. sz. melléklet










































