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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdése 

szerint - amely 2020.01.01-től hatályos: „Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra 

a jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni.” 

Az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerint 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 nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési 

önkormányzat a véleményéről, 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.” 

A fenti rendelet 24. § (1b) bekezdése szerint az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés 

szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig 

tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános 

iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. 

Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a 

tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó 

napjáig.” 

A Szekszárdi Tankerületi Központ a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201 167) körzethatárokat tartalmazó dokumentumtervezetét 

megküldte, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2022. január 06. 

 

        Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 



 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szekszárdi 

Tankerületi Központ által a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola (székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-23/A., OM 201167) 

2022/2023-as tanévre vonatkozó felvételi körzethatárainak kialakítására tett javaslatával 

egyetért az alábbi a kiegészítéssel: 

a) a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 

201167) 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 17-23/A felvételi körzete egészül ki a 

Papírgyári utcával, 

b) a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 

201167) 7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 17-23/A felvételi körzetéből kerüljön 

ki a József kertsor. 

 

Határidő:  2022. február 15. 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

Erről értesül: Szekszárdi Tankerületi Központ 

  köznevelési-és közművelődési ügyintéző 

 




