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Az előterjesztés ajogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X normatív
hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterj'esztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testíilet

A nemzeti köznevelésről szőló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésea
következöképpen 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 ületékes tankerületi központ egyetértését. Ha az
illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznevelési feladatot ellátó hatóság döntésével,
illetve a köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése kézhezvételét követö 15 napon
belül az egyetértés tárgyában nem nyilatkozik, az oktatásért felelős miniszter állapítja meg a
felvételi körzethatárokat.

A nevelési - oktatási intézméayek működési rendjéről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. CVIII.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 rendelkezö hátrányos helyzetű
általános iskolábajáró gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

A Érdi Tankerületi Központ megkereste Pilisborosjenő Község Onkormányzatát az általános
iskolai felvételi körzetek megállapítása ügyében. Kérik az önkonnányzat véleményét arra
vonatkozóan, hogy a 2021/2022 tanévre meghatározott körzethatárok a tanköteles korú
gyermekek létszámára és a hátrányos helyzetű gyermekek arányára tekintettel változtatás
nélkül elfogadhatóak - e a 2022/2023 tanévre, vagy aimak változtatásátjavasolják.

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

Pilisborosjenö, 2021. október 12.

^ÖK%C

Tömöri Balázs
polgármester

Melléklet: Érdi Tankerületi Központ kérelme



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy 2021/2022.
tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárokat javasolják változtatás nélkül
a 2022/2023. tanévre megállapítani, amely szerint a Német Nemzetiségi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, mint a településen egyedülíként az iskolai nevelés-oktatást
eUátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzete Pilisborosjenő Község teljes
közigazgatási teriilete.

Felelös: Polgánnester
Határidő:október31
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Dctatószám: TK/123/1476-1/2021

Tárgy: PilisbQrosjenőiNémetNemzetiségi
Általános Iskoh és AIapfokú Művészeti
Isfcola felvételi Jtöizetének inegállapítása

Tisrtelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testiUet!

Alulírott Érdi Tankerületí Központ (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 8/A, nyüvántartási szám:
835091, képviseü: Rigó Katalin) képvíseledébea a nemzeti kömevelésröl szóló 2011. évi CXC.
törv&iy 50. § (8) bekezdésében rögzített hatáskörömbea eljárva, a nevelési-oktatási intézmények
műlcödéséről és a Imznevelésí intézmények névhasználatóról szóló 20/2012. (Vffl. 31.) EMMI
readelet 24. § (1) bekezdésébea rögzítettek alapján azzal & kéréssd foidulok Önölchöz, hogy a
Pilisborosjenői Német NCTozeüségi Általános Islrola és Alapfokú Művészeti Iskola 2022/2023.
tanévre vonatkozó felvételi Irorzetének megáüapításához Püisborosjeaői Község Önkoimányzat

véleményét

legkésöbb 2021. október 15. iiqpjáig szíveskedjenek megküldem részemre az alábbi e-naail címre:
brigittaAorvath3@kk. gov.hu.

Kérem, hogy a véleményben szíveskedjenek megadni a Pilisborosjenői Község Önkormányzat
jegyzőjéaek nyilvántartásában szereplő, a településen laloSheUyel, eanek hiányában tartózkDdási
heUyel reDdelkező hátrinyos helyzetű, általános iskolábajáró gyermekek létszámát intézményi
és tagintézményi bontásbaa a mellékelt Excel-táblázatban.
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tankerűleti igazgató
KaRJák:

1. Pilisborosj enöi Község Önkonnányzat
2. Irattár

Levelezési cím: 2030 Érd, Atíspán u. 8/A
E-inail: erd@kk.gov.hu




