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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) a Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskolára vonatkozó intézményátszervezési javaslattal kereste meg az 

önkormányzatot. A javaslat a Zólyom u. 14. sz. alatti székhely és a Móricz Zsigmond utcai 

telephely maximálisan felvehető tanulólétszámának csökkentését tartalmazza.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a 

fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének 

kialakítása előtt, beszerzi a vagyonkezelésében levő ingatlan, tulajdonos önkormányzatának a 

véleményét. 

A Képviselő-testület 2018. március 29-ei ülésén már tárgyalta a Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola, akkor csak a  Móricz  úti telephely maximálisan felvehető tanulólétszámának 

csökkentésére vonatkozó javaslatot és azt, a Tankerületi Központ által javasolt 384 fő-ben 

elfogadta. 

 

A Polgári Vásárhelyi  Pál Általános Iskola jelenleg hatályban lévő szakmai alapdokumentuma 

alapján az iskola  maximálisan  felvehető tanulói létszáma:   

- Zólyom utcai telephelyen:   378 fő  

-  Móricz utcai telephelyen:   384 fő 

Az intézmény jelenlegi tanulólétszáma: 

- Zólyom utcai telephelyen: 205 fő 

- Móricz  utcai telephelyen: 209 fő  

 

A 2019/2020. tanévben az intézmény összes tanulólétszáma 414 fő. A Tankerületi Központ 

vizsgálva a település demográfiai adatait, valamint az elmúlt 10 tanév adatait megfogalmazta, 

hogy folyamatos létszámcsökkentés állapítható meg. A demográfiai mutatók is a felvehető 

létszám csökkentését támasztják alá, mellyel továbbra is elegendő általános iskolai férőhely áll 

rendelkezésre az alapfokú nevelési-oktatási igények kielégítéséhez.    

 

A Tankerületi Központ javaslata alapján,  2020. szeptember 1. napjától a Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola szakmai alapdokumentumában mind a Zólyom u. 14. sz. alatti székhelyen, 

mind a  Móricz utca 3-5. sz. alatti  telephelyen, a  maximálisan felvehető tanulólétszámot 300-

300 főre kívánja csökkenteni.  

 

 

 

 



Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

észrevételével, javaslatával kiegészíteni  és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjen.  

 

Polgár, 2020. március 10. 

 

         Tóth József 

                                                                                                  polgármester 

              

    Határozati javaslat 

 …/2020. (III. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

maximálisan felvehető tanulólétszámának csökkentésére 

vonatkozó vélemény kialakítására” tárgyú előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, 

támogatja, hogy a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola 4090 Polgár, Zólyom utca 14. sz. alatti székhelyén, 

a maximálisan felvehető tanulói létszám 2020. szeptember 

1.-től 378 főről 300 főre változzon. 

 

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

döntésről tájékoztassa a Hajdúböszörményi Tankerületi 

Központ Igazgatóját. 

        

Határidő: 2020. március 27. 

     Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

    Határozati javaslat 

 …/2020. (III. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

maximálisan felvehető tanulólétszámának csökkentésére 

vonatkozó vélemény kialakítására” tárgyú előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület véleményezési jogával élve, 

támogatja, hogy a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola 4090 Polgár, Móricz utca 3-5. sz. alatti telephelyén 

a maximálisan felvehető tanulói létszám 2020. szeptember 

1.-től 384 főről 300 főre változzon. 

 

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

döntésről tájékoztassa a Hajdúböszörményi Tankerületi 

Központ Igazgatóját. 

        

Határidő: 2020. március 27. 

     Felelős: Tóth József polgármester 


