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Hiv. szám: DV/705-1/2021. Tárgy: Javaslat iskolai felvételi körzet véleményezésére

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. ) 50. § (8) bekezdése
alapján:
"(8) A köznevelési feladatokat eüátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolákfelvételi körzetét,
továbbá - a köznevelés-fejlesztési terwel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény
muködési körzetét. A felvételi körzetek megállapitásához a kormányhivatalnak be kell szereznie az
érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az ületékes tankerüleü központ egyetértését. Ha az
illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznevelési feladatot ellátó hatóság döntésével, illetve a
köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése kézhezvételél követő J5 napon belűl az egyetértés
tárgyában nem nyilatkozik, az oktatásértfelelős miniszter állapítja meg afelvételi körzethatárokat.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. fVII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint:
" (1) Afehételi körzetek megállapitásához a illetékes tankerülett központ minden év október 15. napjáig
beszerzi az illetékességi teniletén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a
telepűlés jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezö hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek Utszámát
intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a
települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működö oltalános iskolákat, valamint azNkt. 50.
S (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt korzetek tervezetéröl.

A települési önkormányzat a véleményéröl, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a
nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséröl vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról
február 15. napjáig tajékoztatja az illetékes tankeriileti központot.

Az illetékes tankeriileti központ a fenti vélemény(ek) és egyetértés(ek) figyelembevételével
kijelölt körzetekröl február utolsó napjáig tajékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi
területén működö általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a
nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményezö
javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket febmár
utolsó napjáig.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a felvételi körzethatárokkal kapcsolatban a
TK/132/07280-1/2020 iktatószámú levelében megküldte Dunavarsány város kötelező felvételt biztosító
általános iskolajának körzethatárra vonatkozó tervezetét, és kérte Dunavarsány Város
Önkormányzatának véleményét megküldeni legkésőbb 2021. február 15. napjáig.



Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 47S/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVÜI. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a SzigetszentmiMósi Tankerületi
Központ által megküldott, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete
szerintí, Dunavarsáay Város közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító
álltalános iskolai körzettel egyetértek, és a kialakított véleményemről 2021. február 15. napjáig
tájékoztatom a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központot.
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Tárgy: felvételi körzet tei-vezetének megküldése (2021/2022. tanév)

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt KépviselőtestüJet'
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A nemzetí köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében rögzített

hatáskörömben eljárva, a nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:

Nkt. ) végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28. ) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján

az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat,

az illetékességi területén müködő áitalános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése

szermti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölni tervezett körzetek határairól,

beosztásáról.

A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a

nemzetiségi önkományzat az egyetértéséröl vagy körzethatár módosítását kezdeményező

javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankei-ületi központot.

Az illetékes tankerűleti központ a fenti vélemény(ek) és egyetértés(ek) figyelembevételével

kijdölt körzetekrői február utolsó napjáig tájékoztatja a települési onkormányzatokat, az

illetékességi ferületén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése

szerinti esetben a nemzetiségi önkorniányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-

módositást kezdeményező javaslattétei esetén a tankeriileti központ az egyeztetést követően

jelöli ki a felvétell körzeteket február iitolsó napjáig.
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A 2021/2022. tanév vonatkozásában a felvételi körzet tervezete:

K-öznevelési intézmény: Dunavarsányi Áirád Fejedelem Általános Iskola
2336 Dunavarsány, Arpád utca 12.

Felvételi körzet: Dunavarsány város közigazgatási területe

Fentiek figyelembe vételével azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy Dunavarsány Város
Önkormánvzat működési területén található. kötelező felvételt biztositó általános iskola

felvételi körzetének tervezelével kapcsolatos véleményét legkésőbb 2021. február 15.

napjáig szíveskedjenek megküldeni részemre az alábbi hivatali kapu címre: SZSZMTK
(HRID: 151186737) vagy a sziíietszentmiklosift kk.jioyAu központi e-mail címre.

Szigetszentmiklós, 2020. november 5.

Sesitö közreműködésüket tisztelettel köszönöm:
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