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E L Ő T E R J E S Z T É S 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2021. december 16-i ülésére 

a 2022/2023-as tanév tervezett iskolai körzethatárainak véleményezéséről 

 

 

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 körzetét 

(1. sz. melléklet), melynek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell 

szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.  

Marcali Város Önkormányzata a jogszabályban meghatározott határidőig megküldte a Siófoki 

Tankerületi Központnak a tervezet kialakítása előtt véleményét (2. sz. melléklet), a központ ezt 

követően 2021. november 30-án tájékoztatta az önkormányzatot az illetékességi területén 

működő általános iskolákat kijelölt körzetek tervezetéről, melyet 2022. február 15-ig ismét 

véleményezni szükséges. 

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). 

A 2022/2023-as tanévre kialakított körzethatárok alapján a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó települések: Csömend, Kelevíz, Nemesvid (felső tagozat), 

Somogysimonyi (felső tagozat), Somogyzsitfa.  

A Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola pedig felmentő rendszerben a 2021/2022-es 

tanévtől kezdve már a niklai felső tagozatos tanulók számára is kötelező felvételt biztosít. 

 A 2022/2023-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 

egyértelműen veszélyezteti a Pusztakovácsi Általános Iskola létjogosultságát és közlekedési 

szempontból sem tartható indokoltnak, ezért ezzel a jelzéssel továbbra is élni kívánunk. 

 Mindezek alapján a Siófoki Tankerületi Központ által a 2022/2023-as tanévre tervezett 

körzethatárok kialakításánál – a korábbi évekhez hasonlóan - Csömend és Nikla községek 

kötelező felvételt biztosító iskolájának Pusztakovácsi község általános iskoláját javaslom 

kijelölni.  

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022/2023-as tanévre vonatkozó, a 

Siófoki Tankerületi Központ által tervezett iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatban az 

alábbi véleményt alkotja: 

mailto:polghiv@marcali.hu


  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Tankerületi Központ által a 

2022/2023-as tanévre tervezett körzethatárok kialakítását nem támogatja – a korábbi évekhez 

hasonlóan - Csömend és Nikla községek kötelező felvételt biztosító iskolájának Pusztakovácsi 

község általános iskoláját javasolja kijelölni. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2022. február 15. 

 

 

Marcali, 2021. december 10. 
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            polgármester 


