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Veszélyhelyzetben a képviselő-testület, valamint annak bizottságai helyett a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester
jogosult döntést hozni.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva-az alábbi előterjesztésben
foglaltak alapján –hozzam meg a szükséges döntéseket.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019. év végén számos, köznevelési, közoktatási területet érintő jogszabály módosítás jelent
meg, melyek érintik – többek között – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII.28.) Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: EMMI rendelet) egyes rendelkezéseit.
A jogszabály-módosításokból kifolyólag új feladat- és hatáskörök jelentek meg a tankerületi
központoknál, mely érinti a felvételi körzethatárok meghatározását és közzétételét is.
Az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerint:
„(8) A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi
körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az
érdekelt települési önkormányzatok véleményét.”
Az EMMI rendelet 24. §-a szerint:
„24. § (1) 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.
(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a
nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező
javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.
(1b) Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés
figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. §
(10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy
körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést
követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.”
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A Dél-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, Tóth János úr e-mailben küldte meg 2020.
november 30. napján kelt tájékoztató levelét az általános iskolák 2021/22-es tanévre
vonatkozó felvételi körzethatárainak tervezetéről.
A levélben leírtak szerint a Soroksári Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 13.
napján hozott döntése és tájékoztatása figyelembevételével – mely tartalmazza a település
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát és a
Képviselő-testület nemleges módosítási szándékát -, a Tankerület nem kívánja módosítani a
körzethatárokat.
Az Önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező
javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.
A testületi ülésre 2021. február 16. napján kerül sor, ezért az Önkormányzat az
egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról szóló határozatát
egy napos határidőcsúszással küldi meg a Dél-pesti Tankerületi Központ részére.
Tankerületi Igazgató úrral, Tóth Jánossal fentiek egyeztetésre kerültek. Ez ügyben írt
megkeresésre a Tankerületi Központtól a következő válasz érkezett:
„Megkeresésére válaszolva tankerületi igazgató úr nevében tájékoztatom, hogy a
körzethatárokkal kapcsolatos előterjesztés 2021. február 16-ai képviselő- testületi
megtárgyalása, a határozat egy napos határidőn túli megküldése számunkra semmiféle
problémát nem okoz.”
A határidőcsúszás oka az, hogy az elmúlt években minden hónap második keddi napján
került sor a testületi ülés megtartására. Ezt a tendenciát figyelembe véve 2021. február 9.
napján lett volna a munkaterv szerinti testületi ülés.
A Képviselő-testület 2021. évi
munkatervébe fentiek figyelembevételével kerültek
betervezésre a Szociális és Köznevelési Osztály előterjesztései, a körzethatárok
véleményezéséről szóló a 2021. februári ülésre. (2020. évben február 11. napján volt
testületi ülés.)
Tóth János tankerületi igazgató úr körzethatárokkal kapcsolatos levelét jelen előterjesztés 1.sz.
mellékleteként csatolom.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. tv. (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.03.) Kormányrendelettel, illetve 2021. február 8-i hatálybalépéssel a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően készült.
Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben
biztosított jogkörében eljárva-az előterjesztésben foglaltak alapján–szíveskedjék döntését
meghozni.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46.§ (4) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének …./2021.
(II.16.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2021/2022. tanévre kialakított
általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy

a

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdésébe
foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a
2021/2022. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban
nem tesz észrevételt.

II. a

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdésébe
foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a
2021/2022. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban
észrevételt tesz, a következő lényegi tartalommal:………………………………….

III.

az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről szóló döntéséről tájékoztatja
a Dél-Pesti Tankerületi Központot.

I.

Határidő: 2021. február 20.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Budapest, 2021. január 29.

Haraszti Erika
előterjesztés készítője
Mellékletek:
1. számú melléklet: Tóth János tankerületi igazgató levele
2. számú melléklet: Általános iskolai felvételi körzetek 2021/22. évi tervezet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörben
eljárva a szükséges döntéseket 2021. február 16. napján meghozom.
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Bese Ferenc
polgármester
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