
99/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a 

Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a megállapított 

általános iskolai felvételi körzethatárokra a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan nem kíván 

módosító javaslatot tenni.  

 
      Felelős:  Szita Károly   polgármester 

Közreműködik:  dr. Csillag Gábor jegyző 

Határidő:      2020.  december 10. (közlésre) 

 

 

INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 

területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

 

A Kaposvári Tankerületi Központ a jogszabályi előírások szerint megkezdte az iskolai 

felvételi körzetek megállapításának előkészítését a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) 

bekezdése értelmében 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. 

A kötelező felvételt biztosító iskola jogszabályok szerinti kijelölésének alapja a települési 

önkormányzatok adatszolgáltatása.  Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola 

köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében 

lakik. Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzeteket 

úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes 

aránya a nevelési-oktatási intézményekben. 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A.§ 

(1)-(2) bekezdése határozza meg a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet 

fennállásának körülményeit. A szülő, gondviselő kérelme alapján a kiskorú gyermekre 

vonatkozóan a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX.10) Kormányrendelet 83/A.§ alapján a Szociális Iroda állapítja meg a 

hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzet fennállását.  

A jelenleg érvényes határozatok alapján kitűnik, hogy jogszabályi körzethatármódosítási 

kényszer Kaposváron nem áll fenn, jelenleg az iskolák hátrányos helyzetű tanulók számának 

arányai közötti különbség nem közelíti meg a 25 %-ot. 

Kaposvár közigazgatási területét érintően, a hatályos határozatok alapján a Kaposvári 

Tankerületi Központ által megállapított iskolai felvételi körzethatárokra vonatkozóan a 

2021/2022-es tanévre nem javaslok módosítást. 

 

Kaposvár, 2020. december 1. 
 

 

 

 

 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 
 


