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Iktatószám: SZ/231/10/2011. 
ELİTERJESZTÉS 

 
A Pécel Város közigazgatási területén kijelölendı beiskolázási körzethatárok 

meghatározása ügyében 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 90. §-a alapján a közoktatási intézményt 
fenntartó helyi önkormányzat meghatározza és közzéteszi az óvodák, iskolák mőködési 
(felvételi) körzetét. Az e körzetben élı gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az óvoda, 
iskola nem tagadhatja meg.  
 
Ugyanennek a jogszabálynak a 66. § (2) bekezdése a következıképpen szabályozza a felvételi 
körzetekben a halmozottan hátrányos helyzető tanulók arányát:  
 
"Ha a településen több általános iskola mőködik, a halmozottan hátrányos helyzető 

tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya legfeljebb 15 százalékponttal lehet 

magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzető gyerekeknek a település egészére 

kiszámított aránya. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekeknek a településen belüli 

arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkezı összes halmozottan hátrányos helyzető gyermekek létszámát el 

kell osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı összes 

gyermek létszámával. A halmozottan hátrányos helyzető tanulók felvételi körzeten belüli 

arányának meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkezı összes halmozottan hátrányos helyzető tanulónak a létszámát 

el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkezı összes tanuló létszámával." 

 
Évek óta a Petıfi Sándor Általános Iskola és a Szemere Pál Általános Iskolára terjed ki a 
fenntartó önkormányzat kötelezettsége a beiratkozási, felvételi körzetek meghatározása, hisz a 
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola bárhonnan jogosult felvenni tanulókat. 
 
A Közoktatási Információs Iroda honlapján Pécel város, mint teljes közigazgatási terület 
szerepel felvételi körzetként. A beiratkozási adatok tükrében mindkét oldalról ugyanolyan 
mennyiségő tanuló jelentkezik az elsı osztályokba a várost átszelı vasútvonalat, mint 
határvonalat figyelembe véve  
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 90. §-a nem tiltja meg, hogy a fenntartó 
milyen módon határozza meg a beiskolázási körzeteket, csupán annyit mond ki, hogy 

„90. § (1) A közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat meghatározza és 

közzéteszi az óvodák, iskolák mőködési (felvételi) körzetét. Az e körzetben élı gyermekek, 

tanulók felvételét, átvételét az óvoda, iskola nem tagadhatja meg [65. § (2) bek. és 66. § 

(2) bek.]; továbbá - a fıvárosi, megyei fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmény mőködési körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának 

rendjét. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mőködési körzetének 

meghatározásához be kell szerezni a fıvárosi, megyei önkormányzat - fejlesztési tervre 

épített - szakvéleményét.” 
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Mivel Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9/2011. (I.27.) számú 
határozatával létrehozta a Péceli Integrált Oktatási Központ elnevezéső intézményét, melynek 
tagintézményei a Petıfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény és a Szemere Pál Általános 
Iskolai Tagintézmény, ezért a péceli lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı 
tanulók beíratása bármelyik tagintézménybe lehetséges, a jelentkezı tanulókat 
elutasítani nem lehet. 
 
Az óvodai körzethatárok változtatást nem igényelnek, mert az óvodák 2007. augusztus 1. 
óta összevont intézményben, a Pécel Város Óvodái és Bölcsıdéje intézmény-együttesben 
mőködnek. Az óvodavezetık tájékoztatása szerint a 2011/2012. nevelési évre módosítás nem 
szükséges. 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, vitassa meg, és hagyja jóvá az elıterjesztést a fentiek 
szerint. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete a város önkormányzati fenntartásban 
mőködı nevelési és alapfokú oktatási intézményeiben nem jelöl ki utcák szerinti 
beiskolázási körzeteket, hanem az egész város közigazgatási területét egységes 
beiskolázási körzetnek tekinti.  
 
2. A Pécel Város Óvodái és Bölcsıdéje intézménybe fel kell venni a péceli bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı 2011. május 31-i nappal 5. életévét 
betöltött gyermeket. A Péceli Integrált Oktatási Központ bármelyik tagintézményébe fel 
kell venni a péceli bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı 2011. 
május 31-i nappal 6. életévét betöltött tanulót. 

 
Határidı:  2011. április 30. 
Felelıs:  polgármester 
 
Pécel, 2011. március 28. Szöllısi Ferenc 

 polgármester 
A döntéshez egyszerő többség szükséges. 
 
Az elıterjesztést készítette:  
 Gera Zoltán 

Oktatási referens 
Az elıterjesztést SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: 
 
 Jeney Erzsébet irodavezetı 
 
Jelen elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem 
emelek. 
 

 Dr. Csizmadia Julianna  
 Címzetes fıjegyzı 

 


