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Zala megyei települések polgármesterei részére 

Székhelyén 

 
 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a köznevelési 

feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi 

körzetek megállapításához a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak be kell szereznie az érdekelt 

települési önkormányzatok véleményét. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Korm. rendelet) 38/A. §-a értelmében saját illetékességi területén a Zala Megyei Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási Hivatalának (továbbiakban: Járási Hivatal) feladata a 2019/2020. tanévre 

vonatkozó felvételi körzethatárok meghatározása.  

A köznevelési törvény azon rendelkezése, miszerint be kell szerezni az érdekelt önkormányzatok 

véleményét, azt a jogalkotói szándékot fejezi ki, hogy a körzethatárok kijelölése során legyenek 

figyelembe véve az eddigi szakmai és helyismereti tapasztalatok is. Az önkormányzati véleménynek 

tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH), általános iskolába 

járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.  

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Korm. rendelet 29. §-a szerint, a jegyző összesíti a települési 

önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 

tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat – a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata 

érdekében – minden év október 31-ig az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal számára továbbítja. 

Fentiek értelmében tehát az iskolai körzethatárok kijelölése a jegyzői adatszolgáltatáson alapul, 

amelyhez kérem, hogy a következő adatokat szíveskedjenek eljuttatni a Járási Hivatal részére a 

lentebb részletezett módon: 

a. az Ön településére vonatkozóan, az összes HH gyermek, tanuló létszámát, külön-külön 

jelezve az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói 

jogviszonyban álló tanulók létszámát. (Az adat feltöltésével a Korm. rendelet 29. §-a 

szerinti – előzőekben jelzett – adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tesznek, 

ezért ezen adatokat egyéb formában nem kérjük utólag megküldeni!) 
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b. Az Ön településére vonatkozóan, a település szerint illetékes jegyző nyilvántartásában 

szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, 2018. 

augusztus 31-ig hatodik életévüket betöltő HH gyermekek száma, 

c. az Ön településére vonatkozóan, a település szerint illetékes jegyző nyilvántartásában 

szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes, 

1-8. évfolyamra járó HH gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban, 

d. amennyiben a településen nem működik általános iskolai feladatellátási hely, a 

körzetkijelölésre vonatkozó javaslatot, 

e. egyéb körzethatár kijelöléssel kapcsolatos döntést. 

Az adatokat a Dokumentumtárban (https://www2.dokumentumtar.hu/) az „iskolai körzetek 

meghatározása” adatgyűjtésnél szíveskedjenek megadni. 

Az adatszolgáltatás határideje: 

2018. október 31. 

Kérem, hogy az adatszolgáltatás megküldése előtt szíveskedjenek tanulmányozni az EMMI rendelet 

24. §-át, valamint a Korm. rendelet 22.§-át, melyek a körzetek kijelölésével kapcsolatos részletes 

szabályozást tartalmazzák. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a 2012. évi II. törvény 248. § (4) bekezdés a) pontja szerint, aki 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, szabálysértést követ el. 

Kérem, hogy a jövőbeni esetleges szabálysértések elkerülése végett szíveskedjenek fokozott 

figyelmet fordítani adatszolgáltatási kötelezettségeik pontos teljesítésére. 

Amennyiben kérdése van a táblázat kitöltésével kapcsolatban, azt a hatosagzeg@zala.gov.hu 

elektronikus levelezési címre szíveskedjen továbbítani! 

Segítő közreműködését köszönöm! 

 

Zalaegerszeg, 2018. október 9. 

 

 

Dr. Koczka Csaba járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Pék Patrícia s.k. 

főosztályvezető 
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