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Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújváros MJV területén működő általános iskolák körzethatárainak
kijelölésére

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Péter Kata ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság       2021. 01. 19.

A napirendi  pont  rövid tartalma:  A nevelési-oktatási  intézmények működéséről  és  a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.  §-
nak megfelelően a települési önkormányzat a véleményéről, vagy körzethatár módosítását
kezdeményező  javaslatáról  február  15.  napjáig  tájékoztatja  az  illetékes  tankerületi
központot.  Az előterjesztés – a Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ javaslatát  figyelembe
véve – a 2021/22-es tanévre vonatkozó iskolai körzetek kijelölésére vonatkozik. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály   Iktatószám:        305-2/2021.
Ügyintéző neve: Péter Kata   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása:   Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Ügyszám: 305-2/2021         Tárgy: Iskolai körzethatárok 
Ügyintéző: Péter Kata

                   
Pintér Tamás
polgármester úr részére

HELYBEN
Tisztelt Polgármester Úr!

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (továbbiakban  Nkt.)  50.  §  (8)
bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az
iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési
körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak
be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 
A Dunaújvárosi  Tankerületi  Központ  (a  továbbiakban:  Tankerület)  2020.  december  8-án
levelet  küldött  DMJV jegyzőjének,  melyben kérte a kijelölt  általános iskolai  körzethatárok
véleményezését. A Tankerület levelét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Tankerület  az  iskolai  körzethatárokat  előzetesen  véleményeztette  az  általános  iskolák
igazgatóival, erről az előkészítő osztályt a Tankerület munkatársa szóban tájékoztatta.

A  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján „a
felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15.
napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét,
amely  tartalmazza  a  település  jegyzőjének  nyilvántartásában  szereplő,  a  településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.”

DMJV  Polgármestere  879/2020.  (X.12.)  határozatában  –  a  hátrányos  helyzetű  tanulók
létszámait is figyelembe véve – úgy határozott, hogy a meglévő körzethatárokon nem kíván
változtatni.  (2.sz. melléklet)

Mivel  a hatályos jogszabályok az iskolai  körzethatárok véleményezésére két  időpontot  is
meghatároznak  (október  15.  és  február  15.)  ezért  a  Tankerület  –  a  jogszabálynak
megfelelően – újból kéri az önkormányzat véleményét. 
Az  iskolák  igazgatóival  történt  egyeztetésen  felmerültek  alapján  az  1.  és  2.  körzetben
egyetlen utcát érintő változás történt: 2021 szeptemberétől az Építők útja az 2. körzetből
(Vasvári Pál Általános Iskola) átkerül az 1. körzetbe (Móricz Zsigmond Általános Iskola).

Fentiek alapján javasoljuk a Tankerület által megküldött körzetlista elfogadását.

Dunaújváros, 2020. január 11.

        

Molnár-Osztrocska Diána

       osztályvezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306 
E-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…../2021. (…..) határozata 

a  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  területén  működő  általános  iskolák  körzethatárainak
kijelöléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújváros Megyei Jogú Város területén
működő általános iskolák felvételi körzetét a határozat mellékletében meghatározottak szerint
elfogadja és jóváhagyja. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Osztályának vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős:   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő:  2021. február 15.

         

Dunaújváros, 2021. január

                                                                          Pintér Tamás
polgármester

Kapják:

1.) DMJV PH Közgyűlési Osztály
2.) Dunaújvárosi Tankerületi Központ, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A
3.) Irattár








