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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

2017. január 1. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  Debreceni Járási Hivatala 

látja el az iskolák felvételi körzetének megállapításával összefüggő hatósági feladatokat.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése  alapján a felvételi körzetek 

megállapításához a megyeszékhely szerinti   járási hivatal minden év október utolsó napjáig 

beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, és   január 

15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.   

A képviselő testület a 2017. októberi ülésén tárgyalta  a  Polgári  Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola felvételi körzethatárának  megállapítására vonatkozó javaslatát,  és a  124/2017. (X.19.) 

sz. határozatában, felvételi körzethatárként - Polgár város közigazgatási területét -  javasolta 

megállapítani. 

A Hajdú Bihar  Kormányhivatal  a rendelet alapján megküldte önkormányzatunk részére  a  

kijelölt körzetek tervezetét  és kérte, hogy  2018. február  15. napjáig  tájékoztassuk 

véleményünkről, egyetértésünkről. 

 

Kérték  továbbá, hogy  amennyiben a  felvételi körzethatár illetékességi területén  változás 

történt, arról adjunk  tájékoztatást. 

 

A megküldött  tervezet alapján  megállapítható, hogy  a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola  4090 Polgár Zólyom u. 14. sz. oktatási intézmény működési körzeteként ,   a határozati 

javaslatunknak megfelelően „Polgár  közigazgatási területe”  került  kijelölésre. 
 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet, hogy az oktatási intézmény  kijelölt körzethatár 

tervezetével  kapcsolatos előterjesztést  megtárgyalni, véleményezni  és a határozati 

javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2018. január 16. 

 

       

         Tóth József 

                                                                                                     polgármester 

                

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

…/2018. (I.25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 

„Javaslat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által közzétett,  

kijelölt  körzetek   véleményezésére „ tárgyú előterjesztést  és az 

alábbi határozatot hozta. 

 

1./   A Képviselő-testület egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal  Debreceni Járási Hivatala által megküldött 

kijelölt körzetek tervezetével, melyben a Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola  4090 Polgár, Zólyom u. 14. szám alatti 

székhellyel működő oktatási intézmény működési körzeteként  

 - Polgár  közigazgatási területe -  került megállapításra.  

  

2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

döntésről az illetékes Kormányhivatalt értesítse. 

 

       Határidő:  2018.  február 15. 

      Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 


