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Előterjesztés 

2019/2020. tanévre vonatkozó beiskolázási körzethatár véleményezéséről 
 

1. előterjesztés száma: 16/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 
- 2. melléklet: 2019/2020. tanév beiskolázási körzethatárok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrás Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
- 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrás Bizottság! 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése 
alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzé kell tennie az iskolák 
felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ban foglaltak szerint: 
(1)  A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányza-
tokat, 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. 
(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. §  
(10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár 
módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti 
járási hivatalt. 
(1b) A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés 
figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkor-
mányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, 
valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. 
 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala körzethatárok tervezetét a jog-
szabályi kötelezettség végrehajtásaként megküldte és kérte az önkormányzatot véleményének 
meghozatalára. 
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2019/2020. tanévben Bicske településen kötelező felvételt biztosító iskola Bicskei Csokonai Vi-
téz Mihály Általános Iskola, továbbá pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye. (tervezet az előterjesztés 2. sz. melléklete) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.  
  
Bicske, 2019. január 23. 
 
 
          Pálffy Károly 
          polgármester 
 
 
 
 
 
1. melléklet a 16/2019. számú előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: 2019/2020. tanévre vonatkozó beiskolázási körzethatár véleményezéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal  
Székesfehérvári Járási Hivatal által összeállított 2019/2020. tanévre vonatkozó iskolai körzethatá-
rok tervezetéről az alábbiak szerint alakítja ki véleményét: 
 

1) egyetért Bicske település vonatkozásában a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Isko-
la, mint kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével, 
 

2) egyetért a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézményének – mint peda-
gógiai szakszolgálatot ellátó intézmény - kijelölésével. 

 
 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: polgármester 
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