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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. november 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12291-1/2022. Tárgy: Javaslat iskolai felvételi körzet véleményezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. ) 50. § (8) bekezdése
alapján: " (8) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési terwel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény müködési körzetét. A feívételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az illetékes tankerüleü kÖzpont
egyetértését. Ha az illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznevelési feladatot ellátó hatóság
döntésével, illetve a köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése kézhezvételét követő 15 napon
belül az egyelértés tárgyában nem nyilatkozik, az oktatásért felelös miniszter állapítja meg afelvételi
körzethatárokat."

A nevelési-oktatási intézmények müködéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint: "(I) A
felvételi körzetek megállapításához a illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig
beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a
telepűlés jegyzöjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
iartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzeíű, általános iskolába járó gyermekek létszámát
intézményi és tagintézményi bontásban. Áz illetékes tankerületi 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 kijelölt körzetek tervezetéről. "

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

Az Ílletékes tankerületi központ a fenti vélemény(ek) és egyetértés(ek) fígyelembevételével
kijelölt körzetekröl február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi
teriiletén muködö általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a
nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményezö
javaslattétel esetén a tankeriileti központ az egyeztetést követöenjelöli ki a felvételi körzeteket febraár
utolsó napjáig.

A Szigetszentmiklósi Tankeriileti Központ a felvételi körzethatárokkal kapcsolatban a
TK/132/T/00489-5/2022. iktatószámú, jelen előterjesztés mellékletét képező levelében megküldte
Dunavarsány város kötelezö felvételt biztosító általános iskolájának körzethatárra vonatkozó tervezetét,
és kérte Dunavarsány Város Onkormányzatának véleményét megküldeni legkésobb 2023. február 15.
napjaig.
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A fentíekre alapján kérem a Tísztelt Képviselö-testületet a határozatíjavaslat elfogadására.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által megküldött, jelen határozat meghozatalát

segítő előterjesztés melléklete szerinti, Dunavarsány város közigazgatási területére
vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzettel egyetért.

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti véleményéröl 2023. február 15-ig
tájékoztassa a SzigetszentmikJósi 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 ügyintézö

Melléklet: Tankerület levele

Dunavarsány, 2022. november 8.
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SZIGETSZENTMIKLÖSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Iktatószám: TK/132/T/00489-5/2022
Ugyintézök: Tézsláné Farkas Klarissza

Nagy Andrea
Elérhetöségek:06-24/795-209

06-24/795-249

Dunavarsány Város Onkormanyzata

Gergőné Varga Tünde
Polgármester asszony részére

Dunavarsán

Kossuth Lajosu. 18.
2336

Tárgy: felvételi körzet tervezetének megküldése (2023/2024. tanév)

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselőtestület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében rögzitett

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

Nkt.) és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatárol szóló 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az

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

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

szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölni tervezett körzetek határairól,

beosztásáról.

A települési önlcormányzat a véleményéröl, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a

nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező

javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

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

kijelölt körzetekröl február utolsó napjáig tajékoztatja a települési önkormányzatokat, az

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

szerinti esetben a nemzetíségi önkormáuyzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-
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módositást kezdeményezö javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően

jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.

A 2023/2024. tanév vonatkozásában a felvételi körzet tervezete:

Köznevelési intézmény: Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola

2336 Dunavarsány, Arpád utca 12.

Felvételi körzet: Dunavarsány város közigazgatási területe

Fentiek figyelembe vételével azzal a kéréssel fordulok Onökhöz, hogy Dunavarsány Város

Onkormányzat működési teriiletén található, kötelező felvételt biztosító általános iskola

felvételi körzetének tervezetével kapcsolatos véleményét legkésőbb 2023. február 15.

napjáig szíveskedjenek megküldeni részemre az alábbi hivatali kapu címre: SZSZMTK

(KRID:151186737) vagyaszi etszmtmiklos kk. ov.hu központi e-mail cimre.

Szigetszentmiklós, 2022. november 3.
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Kapják:

1. települési önkormányzat
2. irattár
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