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Előterjesztés száma: 4/2021.   

Iktatószám: H/79-1/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. január 28-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: A 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatár véleményezése 

 

 

 

 

Előkészítette:   dr. Filó-Szentes Kinga jegyző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) 

bekezdése értelmében a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az 

iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési 

körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi 

központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1a) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat a véleményéről vagy körzethatár módosítását 

kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi 

központot. 

 

A Dunakeszi Tankerületi Központ 2020. december 1-jén megküldte az általános iskolai 

körzethatár tervezetét, kérve egyben az Önkormányzatot, hogy február 10-éig véleményezze 

azt, hogy Szada nagyközség közigazgatási területe vonatkozásában a Szadai Székely Bertalan 

Általános Iskolát, mint kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményt elfogadja-e, 

vagy javasolja annak változtatását.     

 

Az előterjesztés melléklete: a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola 2021/2022. tanév 

felvételi körzete (tervezet) 

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

Szada, 2021. január 28.  

 Pintér Lajos             

polgármester 

 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

 

Szada Nagyközség Polgármestere a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) 

bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a Szadai Székely Bertalan 

Általános Iskola településre vonatkozó Dunakeszi Tankerületi Központ által megküldött 

2021/2022. tanév felvételi körzethatár tervezetét elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, hogy 

döntéséről a tankerületi központot értesítse. 

 

Határidő: 2021. február 10.  

Felelős: polgármester, jegyző 


