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ELŐTERJESZTES
Dunavarsány Város Őnkormányzata Képviselő-testületének

2027. december 14-ei rendes, nyilt ülésére

fflv. szám: DV/705-4/2021. Tárgy: Javaslat iskolai felvételi körzet véleményezésére

TiszteltKépviselő-testület!

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakbm: Nkt. )50. § (8)bekezdese^
^. 'W'Aköznevelésifeladatokat ellátó hatóság meghatározza és ttözzéteszi az iskotak^twtel\

tó'XS' 't'ovábbá'-"a "köznevdés-jejksztési terwel összhangban - apedagogiai szakszolgalato^ elW
TntÍzmény'm'uködé^ 'korzetét. 'Afelvétel, körzetek megáÍlapüásához ^kormányt"mtalnak be_
"^r'ez^e'ar"ér~dekelt7eÍepülési" önkormányzatok véleményét é^az illetéke^ tank^üleü^ központ^

"ténését. Ha'az'illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznewlési feladatot eüák.
7öntésev^\n7tv7aÍwznevelésifeladatot ellátó hatóság megkeresése kézhszvételét köwtö ̂napm
TeÍiMaz'egyetértéstárgyában nem nyüatkozik, az oktatásért felelős miniszter állapítja meg a,
körzethatárokat.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési mtezmények névhasználatarol
szóló 20/2012"(VÍI. "3L)-EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 24. § (1) bekezdése szennt: ,̂ ^^

^teli'körz'etek'megáÍlapi'tásához a illetékes tankerületi központ minden év októbe, [_{^"Wg
J^rzi a^'illetékességÍ'teriUetén található települé^ önkormányzatok velemenyet,^ ^tartalmaz^

^jegyzöjéneí 'nyihántartásában szereplö,
_ 

a telepűlésen lakóheltye l^ ermek^hia^a^
7^ó'zkod^heÍÍyeÍ"rendelke. ö hátrányos helyzetű, általános zskolába járo gy^mekek Utszamat^
Tn^'n^éstagintézményibont&. ban. 'Az illetekes tankerületí kozpont decemb^ 1-JJ'g^eko^^

, t, aziUetékességiterületénműködőáltalánoshkolákat, valaminta^mt. W.
~§"(ÍO) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezeteroi.

A települési önkormányzat a véleményéröl, az Nkt. 50. ̂  (10) bekezdé^szemtLeseAeLa
nemzetrségrtoTomiáiyzat'az'egyetértéséröl vagy körzethatár módosítását kezdeményezö javaslatáról

febmár 15~ napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

Az illetékes tankerületi központ a fenti vélemény(ek) és egyetértés(ek) figyelembevtíeléyel
tiielöltkörzetekröl február utolsó liapjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az metékességi
^m'kténn"műkö'dÖ'aÍtaÍan~os"iskolákat, ̂ lamint az NU. 50.^§ (10) bekezdése^szennt^esetoj
^zetÍségi"'Önkonnanyzatot"Egyetértés hiányában ̂vagy^ ̂ ^"Mdos^,tetot^
J^'asTatt'éS; esetónTtankemTeti Kzpont az egyeztetést követöenjelöli ki a felvételi körzeteket február
utolsó napjáig.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a felvéteU^ korzethatárokkal^kapcsolatba^^
TK/132}o044^6/202L-iktatószámú, jelen elöterjesztés mellékletét képezö levelében megkuldh
DmiavarsanyvároTkötelezö'felvételtbÍztosítóáltalanosiskolájánakkorzethafc^^^^
és"kérte'DunavarsanyVáros Önkormányzatának véleményét megküldeni legkésöbb 2022. február 1S.
napjaig.



A fentiekre alapjm kérem a Tisztelt Képviselö-testületet a határozatijavaslat elfogadására.

Határozati "avaslat:
VárosÖnkormányzatánakKépviselő-testülete _ ^ ^

"aV''a°SzieetszeDtmrk ÍosÍT-ankerületi Központ áltM megküldött, jelen határozatmeghozatalát

^gM~eÍoterjesztés meUéklete szerinti, Dunavarsány város^közigaz8atísi területére
vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárral egyetert.

b) felkéri"a~PoÍgarmestert, hogy az a) pont szennti véleményéről 2022. február 15-ig
tájékoztassa a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központot.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: Fenyvesi-Jóri Teréz intézmény-felügyeleti ügymtézö

MeUéklet: Tankeriilet levele

Dunavarsány, 2021. december 7.

Az előterjesztés törvényes:

/^' -.
^ ^({^~%

dr. SzilágyiVqsos^"-' J?/
p . <- /

jegyz&^ >



Szigetszentmildósi Tankerületi Központ

Iktatószám: TK/132/T/00445-6/2021
Ügyintézők: Tézsláné Farkas Klarissza

Nagy Andfea
Elérhetöségek:06-24/795-209

06-24/795-249

Dunavarsány Város Önkormányzata

Gergőné Varga Tünde
Polgármester asszony részere

Dunavarsan

Kossuth Lajos u. 18.
2336

Tárgy: felvételi köizet tervezetének megküldése (2022/2023. tanév)

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselötestíilet!

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében rögzitett
hatáskörömben eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:
Nkt. ) végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Konn. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján
az illetékes taakerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat,
az illetékességi területén működő általános iskolákat. valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése
szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijdökii tervezett köizetek határairól,
beosztásáról.

A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a
"emzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményezö
javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

Az illetékes tankerületi központ a fenti vélemény(ek) és egyetértés(ek) fígyelembevételével
kijelölt körzetekről febmár utolsó napjáig tájékoztatja a telepmésl önkormányzatokat, az
illetékességi területén műkodő áttalános iskolíkat. valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése
szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-
módositást kezdeményező javaslattétel esetén a tankeriileti központ az egyeztetést követöen
jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.
Tel: 06 24 795 255

E-mail: szigetszentmiklos(Rkk. eov. hu



A 2022/2023. tanév vonatkozásában a felvételi körzet tervezete:

Köznevelési intézmény: Dunavarsányi Áipád Fejedelem Általános Iskola
2336 Dunavarsány, Áipád utca 12.

Felvételi kőrzet: Dunavarsány város közigazgatási teriilete

Fentiek figyelembe vételével azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy Dunavarsány Város
Önkonnányzat működési területén található, kötelező felvételt biztosító általános iskola
felvétdi körzetének tervezetével kapcsolatos véleményét legkésőbb 2022. február 15.
napjáig szíveskedjenek megküldeni részemre az alábbi hivatali kapu címre: SZSZMTK
(KMD:151186737)vagyaszi etszentmiklos kk. ov.hu központi e-mail címre.

Szigetszentmiklós, 2021. november 15.

Segítő közremüködésüket tisztelettel köszönöm:
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dr. PálosÁlm ,ária'i~>
tankerületi igazgáto

Kapják:

1. települési önkormányzat
2. irattár

2310 Szigetszentmildós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A.
Tel: 06 24 795 255

E-mail: szi etszentmiklos kk. ov.hu


