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ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy:  Javaslat Újpest illetékességi területén lévő általános iskolák 2020/21. tanévre 

vonatkozó felvételi körzethatár-módosításának véleményezéséről 

 

Előterjesztő:        Bedő Katalin 

Előterjesztést készítette:    Vesza Erzsébet ISMO osztályvezető és Ráduly János ügyintéző 

Előterjesztés egyeztetve:     - 

Testületi ülés időpontja:    2020. február 27. 

Jogi szempontból ellenőrizte:  Dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ az Újpest illetékességi területén lévő általános 

iskolák 2020/21. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárait megvizsgálta. A jelenlegi 

beiskolázási körzethatárokat a 2020/21. tanévre vonatkozóan nem kívánja módosítani. A 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési 

önkormányzat a véleményéről, az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező 

javaslatáról tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 

 

A Közművelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 2020. február 25-i 

ülésén tárgyalta. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének  …./2020. (II.27.) 

önkormányzati határozata Újpest illetékességi területén lévő általános iskolák 2020/21. 

tanévre vonatkozó felvételi körzethatár-módosításának véleményezésről 

 

1. Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) 

bekezdése, és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdései alapján 

egyetért az Észak-Budapesti Tankerületi Központnak azon javaslatával, hogy az Újpest 

illetékességi területén lévő általános iskolák 2020/21. tanévre vonatkozó felvételi 

körzethatárait nem módosítja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról tájékoztassa az illetékes hivatalokat. 

 

Felelős: Bedő Katalin   

Határidő: döntést követően haladéktalanul 
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Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Újpest, 2020. február 19. 

 

 

                        

Bedő Katalin 
 

 

 

 

 


