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Szám:…..……../2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. március 8-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy:      6. napirend: Javaslat iskolai körzethatár megállapítására 

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva jegyző 

     

Tárgyalja és véleményezi:  - 

 

    

Melléklet     határozati javaslat 

                                               Hatvani Tankerületi Központ tájékoztatása 

 

Meghívottak:    Képviselő-testület tagjai  

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

       

A Hatvani Tankerületi Központ a 2022/2023. tanévre vonatkozó iskolai felvételi 

körzethatárokat megtervezte. 

 

Az önkormányzat illetékességi területéhez tartozó általános iskola vonatkozásában 

tájékoztatást, illetve véleményt kérnek a körzethatárt illetően a települési önkormányzattól a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

 

Gyöngyössolymos község közigazgatási területén egy egyházi fenntartású általános iskola 

működik, melynek vonatkozásában Hatvani Tankerületi Központ által megküldött 

kimutatásban a beiskolázási körzet Gyöngyössolymos község közigazgatási területe, ezért 

körzethatár kijelölésére nincs ténylegesen szükség, így érdemi vizsgálat nélkül egyetérthetünk 

a tervezettel. 

 

A döntés célja, pénzügyi hatása:  

A döntés célja a helyi általános iskola felvételi körzetének meghatározása. Közvetlen 

pénzügyi hatással jelen előterjesztés nem rendelkezik.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 2. 

 

 

     

    Asztalos Miklós  

                                Polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Sz:   /2022.(III….)                               Tárgy: Javaslat iskolai körzethatár megállapítására 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat iskolai körzethatár 

megállapítására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 24. § (1) - (2) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva 

egyet ért a Gyöngyössolymosi Nagy Gyula katolikus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Intézmény (OM azonosító: 031539, cím: 3231 Gyöngyössolymos, Jókai 

Mór út 2.)  - a Hatvani Tankerületi Központ által - megállapított felvételi 

körzethatárával (Gyöngyössolymos község teljes közigazgatási területe). 

 

2. A Képviselő- testület döntését a Hatvani Tankerületi Központ (KRID azonosító: 

363410399) hivatali kapus elérhetőségére küldi meg.  

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester    

Határidő: azonnal 

 

 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 

 


