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JEGYZŐKÖNYVI   KIVONAT 
 
 
 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 19-én megtartott 
rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók!/ 
 
 
Tárgy: Döntés a kötelező beiskolázási körzetek meghatározásáról. 
 
 
 

70/2007. (03.19.) sz. önkormányzati határozat: 
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta a nevelési-oktatási feladatok 

ellátásával kapcsolatban: 
 

1. A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola működési 
(felvételi) körzetét általános iskolai feladatellátás tekintetében 

a Szt. István út páros oldala (2-től 124-ig) – Lengyel utca 
– vasút által határolt területben határozza meg. 

 
2. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola működési (felvételi) 

körzetét a Szt. István út páratlan oldala (1-től 17-ig) – Táncsics 
M. út páros oldala (2/a-tól 60-ig) által bezárt területben, a Pál 
Mihály, Gyömrőy Aurél és Öreghegyi utcákban, valamint a 

Töves major, Öregszőlők, Rózsahegy, Pataky lakótelep külterületi 
részekben határozza meg. 

 
3. A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészet- 

oktatási Intézmény működési (felvételi) körzetét az 
 Erzsébet telep, Petőfi telep, a 31-es út melletti tanyák 
 külterületi részben, 
 Szt. István út páratlan oldala (23-tól 99-ig), Táncsics M. út 
 páratlan oldala (1-től 37-ig) és a vasút által bezárt területben, 
 valamint a vadászház és környező tanyák külterületi 
 részekben határozza meg. 

 
 



4. Az 1. sz. Óvoda működési (felvételi) körzetét az Erzsébet telep, 
Petőfi telep településrészekben, valamint a 31-ies út melletti tanyák 

külterületi részben határozza meg. 
 

5. A Bóbita Óvoda működési (felvételi) körzetét 
 a Szt. István út páratlan oldala (1-től 17-ig) – Táncsics M. út 
 páros oldala (2/a-tól 60-ig) által bezárt területben, a Pál Mihály, 
 Gyömrőy Aurél és Öreghegyi utcákban, valamint a Töves major, 
 Öregszőlők, Rózsahegy, Pataky lakótelep külterületi részekben, 
 továbbá 
 Szt. István út páratlan oldala (23-tól 99-ig), Táncsics M. út 
 páratlan oldala (1-től 37-ig) és a vasút által bezárt területben, 
 valamint a vadászház és környező tanyák külterületi 
 részekben határozza meg. 

 
6. A Mesevár Óvoda működési (felvételi) körzetét a Szt. István út 

páros oldala (2-től 124-ig) – Lengyel utca – vasút által határolt 
területben határozza meg. 

 
Felelős: polgármester. 

Hat. idő: azonnal. 
 
 
 
 /Gyenes Levente/ s.k. /Varga Ernő/ s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2007. március 20. 
 
 
/Egervári Judit/ 
jegyzőkönyvvezető 
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