
Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől 

 

ELŐTERJESZTÉS 

az általános iskolai felvételi körzetek kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény 

tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése 

alapján a kijelölt körzetek tervezetének elkészítéséhez megküldte véleményét (255/2017. (X. 17.) öh. sz. 

határozat) – mely intézményi és tagintézményi bontásban tartalmazta a település jegyzőjének nyilvántartásában 

szereplő, a települési lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek létszámát – a Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztálya részére 2017. október 31. 

napjáig. 

 

Az EMMI rendelet megjelölt szakasza alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a 
települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi 
központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt 
körzetek tervezetéről. 
 
A Debreceni Járási Hivatal a kijelölt felvételi körzetekről szóló tájékoztatást 2018. január 12. napján megküldte 

Hajdúsámson várost érintően – az önkormányzati javaslatnak megfelelően – a következők szerint: 

1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson 

közigazgatási területe 

2. Csapókerti Általános Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási területe 

 

A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti 
esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról 
február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 
 

Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Hajdúsámsonban működő általános iskolák 

felvételi körzetének tervezetével értsen egyet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában foglaltak alapján – 

egyetért a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által elkészített általános iskolai felvételi 

körzetek tervezetével, mely szerint  

 a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson 

közigazgatási területe, 

 a Debreceni Csapókerti Általános Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási területe. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatról a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatalát értesítse. 

 

Határidő: 2018. február 15. 

Felelős: Dr. Danku József jegyző 

 

Hajdúsámson, 2018. január 18. 

 

 

        Dr. Danku József 
                  jegyző 

 

  ***A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges*** 

Az előterjesztést készítette: Bagolyné Szűcs Mariann  

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 


