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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

2017. január 1. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  Debreceni Járási Hivatala 

látja el az iskolák felvételi körzetének megállapításával összefüggő hatósági feladatokat.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése  alapján 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 halmozottan hátrányos helyzetű általános 

iskolába járó gyermekek létszámát, intézményi és tagintézményi bontásban. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztálya  2017. 

október 2-án kelt  levelében a fenti jogszabályokra hivatkozva megkereséssel élt, hogy a 

körzethatárok megállapításával kapcsolatban a képviselő-testület a  véleményét  alakítsa ki. 

 

Polgár város  közigazgatási területén egy általános iskola működik a  4090 Polgár, Zólyom u. 

14. szám alatti székhellyel működő  Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola. 

 

A 2017/2018-as tanévben a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanulói létszáma 482 fő.  

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése értelmében, a 2017. október 1-jei  jegyzői összesítés 

alapján,  az intézménybe  72 fő hátrányos helyzetű, valamint  88 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű tanuló jár.  

 

Fenti jogszabályok figyelembevétele mellett, a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

felvételi körzethatárának   Polgár város közigazgatási területét  javaslom megállapítani. 
 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet, hogy az adatszolgáltatással, továbbá a körzethatár 

kijelöléssel kapcsolatos előterjesztést  megtárgyalni, véleményezni  és a határozati javaslatban 

foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2017. október  11. 

 

       

         Tóth József 

                                                                                                     polgármester 

                



 

 

Határozati javaslat 

…/2017.(X. 19. ) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a  

nevelési - oktatási  intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján, a „Javaslat a Polgári  Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola felvételi körzethatárának  megállapításához” 

tárgyú előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a  4090 Polgár, 

Zólyom u. 14. szám alatti székhellyel működő Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola   2017/2018-as tanév tanulói 

létszáma  482 fő.   Az  oktatási intézménybe   72 fő hátrányos 

helyzetű, valamint 88 fő halmozottan hátrányos helyzetű  tanuló 

jár. 

 

2./  A Képviselő-testület a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola felvételi  körzethatárának, Polgár város közigazgatási 

területét javasolja megállapítani.  

  

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

döntésről az illetékes Kormányhivatalt értesítse. 

 

       Határidő:  2017. október 31. 

      Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 


