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Tisztelt Képviselő-testület

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésea
következőképpen rendelkezik az általános iskolai körzethatárok megállapításáról

"A köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési terwel összhangban - a pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a
köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak be kell szereznie az érdekelt települési
önkormányzatok véleményét és az illetékes tankerűleti központ egyetértését. Ha az
illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznevelési feladatot ellátó hatóság döntésével,
illetve a köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése kézhezvételét követő 15 napon
belül az egyetértés tárgyában nem nyilafkozik, az oktatásért felelös miniszter állapítja meg a
felvételi körzethatárokat.

A nevelési - oktatási intézmények működési rendjéről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. C^III-31. ) Emmi rendelet 24. § (1) bekezdése szerint " A
felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október
utolsó 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 iskolábajáró gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

Az Erdi Tankerületi Központ megkereste Pilisborosjenö Község Onkormányzatát az általános
iskolai felvételi körzetek megállapítása ügyében. Kérik az önkonnányzat véleményét arra
vonatkozóan, hogy a 2022/2023-es tanévre meghatározott körzethatárok a tanköteles korú
gyermekek létszámára és a háti-ányos helyzetű gyermekek arányára tekintettel változtatás
nélkül elfogadhatóak - e a 2023/2024 tanévre, vagy annak változtatásátjavasolják.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogató döntését.

Pilisborosjenő, 2022. szeptember 12.

T^,
Tömöri Balázs '%
polgánnester ^MES^

Melléklet: Erdi Tankerületi Központ kérelme



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy 2022/2023.
tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárokat javasolják változtatás nélkül
a 2023/2024. tanévre megállapítani, amely szerint a Német Nemzetiségi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, mint a településen egyedüliként az iskolai nevelés-oktatást
ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzete Pilisborosjenő Község teljes
közigazgatási területe.

Felelős: Polgármester
Határidő: szeptember 30.




