VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8701 Marcali, Rákóczi u. 11.
Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf: 5.
Telefax: 85/501-055
______________________________________________________________________________
Ügyiratszám: /2019
20. sz. előterjesztés
Ügyintéző: Kocsisné Buzás Anita
ELŐTERJESZTÉS
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 29-i ülésére
a 2020/2021-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára
vonatkozó javaslattételről
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése a köznevelési
feladatokat ellátó hatóságot (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala
(továbbiakban: Hivatal) jelöli ki az iskolák felvételi körzetének meghatározására és közzétételére.
A tankerületi igazgatók javaslata alapján a Hivatal idén februárban is megküldte a Marcali
illetékességi területére vonatkozó települések listáját1 2. A következő tanévre vonatkozó felvételi
körzetek végleges megállapítása előtt a Hivatalnak be kell szereznie minden év október utolsó
napjáig az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely
tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába
járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A Hivatal február utolsó
napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános
iskolákat a kijelölt körzetekről, figyelembe véve, hogy a körzethatárok és kijelölt kötelező
felvételt biztosító iskolák kialakítása összhangban legyen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. Törvény 50.§ (6) bekezdésével, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24.§- ával.
A kötelező felvételt biztosító iskola jogszabályok szerinti kijelölésének alapja a települési
önkormányzatok adatszolgáltatása a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
lakóhely szerinti megosztásáról, ugyanis a Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az egyes általános
iskolai körzeteket úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek egyenletes aránya az intézményekben.
A 2019/2020-as tanévre kialakított körzethatárok alapján Marcalihoz tartozó települések:
Kelevíz, Nemesvid (felső tagozat), Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Nikla és Csömend. A
2019/2020-as és az előző tanévek körzethatáraihoz tett javaslatunk, mely szerint Csömend
községet a Pusztakovácsi Általános Iskola beiskolázási körzetéhez javasoljuk besorolni, nem
került beépítésre. Csömend és az azóta Marcali körzetéhez került Nikla települések felvételi
körzethatárának Marcalihoz helyezése rövid időn belül veszélyeztetheti a Pusztakovácsi
Általános Iskola létjogosultságát és közlekedési szempontból sem tartható indokoltnak, ezért
ezzel a jelzéssel idén is élni kívánunk.
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Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola körzetei - https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/JelReszletes/5725

2

Noszlopy Gáspár Általános és AMI körzetei - https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/JelReszletes/5726
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Javaslom továbbá, hogy kérjük a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola körzetéhez felsorolt –
de Marcaliban ilyen megnevezéssel nem létező közterületek (pl. Vajda sor, Várkör út, Zobori
utca) törlését.
A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
(HH), valamint halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) általános iskolás gyermekek létszámát az
1. számú táblázat tartalmazza, melyből jól látható, hogy a Noszlopy Gáspár és a Mikszáth K.
utcai általános iskoláknál a tanulók összlétszámához viszonyítva mind a hátrányos helyzetű
tanulók, mind pedig a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma közötti korábbi különbség
fennál.
1.számú táblázat

Intézmény

Hátrányos
helyzetű tanuló/fő

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
8700 Marcali Széchenyi u. 60.
Marcali Noszlopy Gáspár Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája
8700 Marcali Mikszáth u. 10.
Hétszínvirág EGYMI
8700 Marcali, Petőfi u. 36.
Ladi János Általános Iskola, Mesztegnyő
Bárczi G. Ált. Iskola, Diákotthon és
Módszertani Központ, Kaposvár
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22

Halmozottan
hátrányos helyzetű
tanuló/fő
13

4

7

3

4

2
1

1
0

32

25

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja és az
előterjesztésben említett, az határozati javaslatban megfogalmazottak szerint döntést hozza meg.
Határozati javaslat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021-es tanévre vonatkozó, a
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala által megküldött iskolai felvételi
körzethatárokkal kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi:
A Marcali város területén belül kialakult körzethatárokkal – a városban nem létező közterület
elnevezések törlését követően - egyet ért, de Csömend és Nikla községek kötelező felvételt
biztosító iskolájának Pusztakovácsi község általános iskoláját javasolja kijelölni.
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