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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. október 26-i rendes nyílt ülésére. 

 

Tárgy: A 2022/2023-as tanév általános iskolai körzethatárainak meghatározása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ a 2022/2023-as tanév általános iskola felvételi 

körzethatárainak megállapítása céljából megküldte a 2022/2023-as tanév felvételi körzeteit 

tartalmazó valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátásáról szóló táblázatait.  

 

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 az illetékes tankerületi központnak be kell szerezni az illetékességi területén 

található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének 

nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és 

tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a 

települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az 

Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 

tervezetéről. 

 

Tordas település esetében a kötelező felvételt biztosító iskola továbbra is a Sajnovics János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola marad. 

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatait a 2022/2023-as tanévben is az FMPSZ 

martonvásári tagintézménye látja el. 

 

A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, 

általános iskolába járó gyermekek létszáma: 2 fő. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szükséges döntést hozza 

meg. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 

 

Tordas 2021. október 15. 

 

          dr. Zay Andrea 

                jegyző 



 

Határozati-javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2021. (X. 26.) határozata 

a 2022/2023-as tanév általános iskolai felvételi körzethatárainak megállapításáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tordas település 

esetében a kötelező felvételt biztosító iskola továbbra is a Sajnovics János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola marad, valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat feladatait 

a 2022/2023-as tanévben is az FMPSZ martonvásári tagintézménye látja el. 

 

 

Határidő: 2021. október 29. 

Felelős: polgármester 

 


