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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ElQterjesztése 

 
a KépviselQ-testület 2023. január 19-i ülésére  

Az Önkormányzat illetékességi területén mqködQ, kötelezQ felvételt biztosító általános 
iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezetével kapcsolatos 

véleményezés tárgyában 
 
 
Tisztelt KépviselQ-testület! 
 
A nemzeti köznevelésrQl szóló 2011. CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a területileg 
illetékes tankerületi központ az iskolák felvételi körzetének megállapításához beszerzi az 
érdekelt települési önkormányzat véleményét. 
 
A nevelési-oktatási intézmények mqködésérQl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése értelmében Kiskunhalas 
vonatkozásában az illetékes tankerületi központ december 1. napig tájékoztatja 
önkormányzatokat, valamint az illetékességi területén mqködQ általános iskolákat a kijelölt 
körzetek tervezetérQl. 
 
A fenti rendelet 24.§ (1a) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat a véleményérQl 
február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 
 
A rendelet alapján a KiskQrösi Tankerületi Központ igazgatója 2022. november 28-án kelt 
elektronikus levelében megküldte az általános iskolai körzetek kijelölésérQl szóló Közlemény 
tervezetét azzal a kéréssel, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata illetékességi területén 
mqködQ, kötelezQ felvételt biztosító általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó körzetének 
tervezetével kapcsolatban fogalmazza meg véleményét. Az Önkormányzat által 
megfogalmazott véleményt 2023. február 15. napjáig meg kell küldeni a KiskQrösi Tankerületi 
Központ részére. 
 
Tankerületi igazgató asszony levelét és a Közlemény-tervezetet mellékletben csatoltam 
elQterjesztésemhez. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata egyetért a KiskQrösi Tankerületi Központ által 
megállapított, az Önkormányzat illetékességi területén mqködQ, kötelezQ felvételt 
biztosító általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó körzetének tervezetével. 
 
HatáridQ: 2023. február 15. 
FelelQs: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs: Juhász Gábor közmqvelQdési referens 
 
Kiskunhalas, 2023. január 9. 
 
 
        Fülöp Róbert s.k. 
        polgármester 






















