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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 26-án 

tartandó nyilvános ülésére 

 

Tárgy: a 2023/2024-es tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárok tervezetének 

önkormányzati véleményezése, elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdés hatályos 

rendelkezése szerint: 

A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. 

napjáig beszerzi 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. Balatonszemes 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének erről szóló 183/2022.(IX.22.) képviselő-

testületi határozatának megküldése megtörtént. 

Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat 

és az általános iskolákat a kijelölt körzetek tervezetéről. 

 

A Siófoki Tankerületi Központ - a hozzá eljuttatott adatok figyelembevételével - elkészítette a 

2023/2024-es tanévre vonatkozóan köznevelési intézményeinek tervezett felvételi körzetét. 

Ezt a tervezetet Balatonszemes Községi Önkormányzat részére is megküldték azzal a 

felhívással, hogy a települési önkormányzat a véleményéről 2023. február 15. napjáig 

tájékoztassa a tankerületi központot. 

 

A 2023/2024-es tanévre elkészített iskolai felvételi körzethatárok tervezete szerint a 

balatonszemesi valamint a balatonőszödi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező tanulók 

körzeti iskolája Balatonszemes településen van, a feladatellátási hely a Balatonszemesi Reich 

Károly Általános Iskola. Címe: 8636 Balatonszemes, Gárdonyi u. 1. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntsön a Siófoki Tankerületi Központ által megküldött, 

2023/2024-es tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzet elfogadásáról! 
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Határozati javaslat: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

………/2023 (I…...)  Képviselő-testületi határozata 

 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat a Siófoki Tankerületi Központ által elkészített és 

megküldött 2023/2024-es tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárok tervezetében 

foglaltakkal - mely szerint a balatonszemesi, valamint a balatonőszödi lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel rendelkező tanulók körzeti iskolája Balatonszemes településen van, a 

feladatellátási hely a Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, címe: 8636 

Balatonszemes, Gárdonyi u. 1. – egyetért. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat közlésére. 

 

Határidő: 2023. február 15. 

Felelős:  Dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

 

 

Balatonszemes, 2023. január 19. 

 

 

 

                                        Németh Kornél Antalné                Jóváhagyta: Dr. Glöckler Ferenc 

                                               polgármester                                                        jegyző 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

                                           Fonainé Skerlecz Zsuzsanna 

                                           szociális és gyermekvédelmi ügyintéző 

 

 

 

 

 


