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 E L Ő T E R J E S Z T É S  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 15-i ülésére 

a 2021/2022-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 alapján a 

területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét1, 2, melynek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell 

szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

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. 

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. 

A Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a 

tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: 

kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes 

általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos 

helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. 

A 2020/2021-es tanévre kialakított körzethatárok alapján Marcali Noszlopy Gáspár 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó települések: Kelevíz, Nemesvid, 

Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Nikla és Csömend. 

 A 2020/2021-as és az előző tanévek körzethatáraihoz tett javaslataink - mely szerint 

Csömend községet a Pusztakovácsi Általános Iskola beiskolázási körzetéhez javasoljuk 

besorolni- évek óta nem lettek figyelembe véve a körzethatárok megállapításánál. 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. 

 
1 https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/JelReszletes/12861 

 
2  https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/JelReszletes/12862 
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A Marcaliban lakóhellyel, ill. tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű (HH), 

valamint halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) általános iskolás gyermekek létszámát az 1. 

számú táblázat tartalmazza (a táblázat a vidéken tanuló HH/HHH marcali diákok létszámát is 

megjeleníti), melyből jól látható, hogy a Noszlopy Gáspár és a Mikszáth Kálmán utcai 

általános iskoláknál a tanulók összlétszámához viszonyítva a hátrányos helyzetű tanulók 

esetében változatlanul rossz, míg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma közötti 

különbség nagy mértékben romlott. 

 

1.számú táblázat 

Intézmény Hátrányos helyzetű 

tanuló/fő 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű tanuló/fő 

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

8700 Marcali Széchenyi u. 60. 

16 15 

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és AMI 

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája 

8700 Marcali Mikszáth u. 10. 

8 0 

Hétszínvirág EGYMI 

8700 Marcali, Petőfi u. 36. 

4 5 

Ladi János Általános Iskola, Mesztegnyő 

8716 Mesztegnyő, Kossuth u. 33. 

0 1 

Széchenyi I. Ált és Alapfokú Művészeti 

Iskola 8713 Kéthely, Magyari u. 30. 

2 0 

Összesen: 30 21 

 

A 2020/2021-es tanévben a Somogysámsoni Általános Iskola felső tagozata szünetel, így a 

két marcali általános iskolába 6-6 fő somogysámsoni diák került közvetlenül átirányításra. 

Remélhetőleg ideiglenes szüneteltetésről van szó, mert az intézmények esetleges kötelező 

felvételt biztosító iskolaként történő kijelölését nem támogatnánk. 

 

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 2021/2022-es tanévre vonatkozó, a 

Siófoki Tankerületi Központ által meghatározott iskolai felvételi körzethatárokkal 

kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi: 

 

A Képviselő-testület javasolja a kialakított körzethatárok módosítását és – a korábbi évekhez 

hasonlóan - Csömend és Nikla községek kötelező felvételt biztosító iskolájának Pusztakovácsi 

község általános iskoláját javasolja kijelölni. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2020. október 15. 

 

 

Marcali, 2020. október 5. 

 

        Dr. Sütő László sk. 

               polgármester 


