
 

 

Előterjesztés 
Iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről 

 
1. előterjesztés száma: 347/2018. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 
- 2. melléklet: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala levele 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
- Humánerőforrások 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 Humánerőforrások Bizottság! 
 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. §-ban (1) bekezdésben foglaltak szerint: 
„A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október 
utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok vélemé-
nyét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába 
járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.” 
 
A 2018/2019. tanévben Bicske településen kötelező felvételt biztosító iskola a Bicskei Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola. 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala a jogszabály végrehajtásaként 
megküldte levelét, melyben felkérte önkormányzatunkat a véleményalkotásra. 
 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.  
  
Bicske, 2018. október 1. 
 
 
          Pálffy Károly 
          polgármester 
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1. melléklet a 347/2018. számú előterjesztéshez 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske település vonatkozásában az iskolai fel-
vételi körzetek megállapításával kapcsolatban – a jegyző nyilvántartásában szereplő adatok alap-
ján - az alábbi adatokat közli és a 3.) pontban meghatározott véleményt alakítja ki: 
 

1.) Bicske településen a hátrányos helyzetű általános iskolába járó tanulók létszáma: 152 fő. 
2.) Bicske városban működő általános iskolák: 

- Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola székhely: 2060 Bicske, Szent István 
út 42. Az intézményben a településen élő hátrányos helyzetű általános iskolai ta-
nulók létszáma: 92 fő, 

- Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola székhely: 2060 Bicske, Hősök te-
re 5/B. Az intézményben a településen élő hátrányos helyzetű általános iskolai ta-
nulók létszáma: 6 fő;  

- Szent László Általános Iskola székhely: 2060 Bicske, Prohászka út 3. Az intézmény-
ben a teleülésen élő hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók létszáma 1 fő. 

3.) A képviselő-testület nem javasolja a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének 
módosítását, egyetért a jelenlegi kijelöléssel. 

 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 




	347_iskolai _felvételi_körzet
	2_melleklet

