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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület döntött a 293/2008. (XII.19.) Kt. határozatával a 2009/2010. 
nevelési-, illetve tanévre vonatkozó beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata 
tárgyában. 
 
Az előterjesztés tárgyalása során képviselői indítványra a Koszta József Általános Iskola 
beiskolázási körzetében található utca jegyzékben a „Tanya” megnevezés helyett a 
„Magyartés tanya” megnevezés került. Utóbb megállapítást nyert, hogy a népesség-
nyilvántartó lakcím nyilvántartásában a 6611 irányító számú Szentes, Tanya, és a 6600 
Magyartési utca szerepel. Magyartés tanya elnevezés tehát nem található, csak „Tanya”, 
illetve Magyartési utca. 
 
Adminisztratív hiba folytán a Petőfi Sándor Általános Iskola módosított beiskolázási 
körzetében található „Bereklapos tanya” és „Bereklapos utca” helyett kétszer került be a 
Bereklapos tanya, illetve a „Páva” utca helyett Öáva utca.  
 
Az „Újosztás tanya” a 293/2008 (XII.19.) Kt. számú határozat 4.) pontja szerinti mellékletben 
a Klauzál Gábor Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola körzetében is 
megtalálható. A decemberi előterjesztésben vizsgált adatok alapján az „Újosztás tanyán” 6-14 
éves korosztály tekintetében nem található gyermek, így az körzethatár módosítást nem érint. 
Mindezek alapján javaslom, hogy az „Újosztás tanya” kizárólag a Klauzál Gábor Iskola 
beiskolázási körzetébe tartozzon. 
 
A közoktatásról szóló törvény júliusi módosításával kapcsolatban szükséges figyelembe venni 
Szentes Város és Derekegyház Község Önkormányzatainak Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulását. Általános iskolai felvételi körzetek kialakítására akkor van szükség, ha egy 
településen belül több iskola is működik. Mivel Derekegyházán csak egy általános iskola 
működik, így az általános iskola felvételi körzete a teljes település, beiskolázási körzetet 
külön nem szükséges meghatározni. 
 
Szentes és Nagytőke Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulása esetében a 
Nagytőkén állandó lakóhellyel rendelkező 0-18 éves gyermekek számát a települési arány 
számításánál figyelembe kell venni, mivel a nagytőkei lakhellyel rendelkező 6-14 éves 
korosztály a Deák Ferenc Általános Iskolában tanul. Így: 
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Települési arány: 
0-18 éves gyermekek, tanulók száma Szentesen: 5423 fő (népesség-nyilvántartó adatai 
szerint) 
0-18 éves HHH-s gyermekek, tanulók száma: 332 fő 

0-18 éves gyermekek, tanulók száma Nagytőkén: 77 fő (népesség-nyilvántartó adatai szerint) 
0-18 éves HHH-s gyermekek, tanulók száma: 0 fő 
 
Települési arány: (332/5500)* 100= 6,036 %1   (a maximális körzeti arány: 21,036%) 

HHH-s tanulók körzeti aránya: 

 

Iskola neve 

 
Körzetben élő 6-14 éves 
tanulók száma (fő) 

 
Körzetben élő 6-14 éves 
HHH-s tanulók száma (fő) 

 
Körzeti arány 

(%) 
Deák Ferenc 
Általános Iskola 

858+462 47 5,19 

Klauzál Gábor 
Általános Iskola 

516 41 7,94 

Koszta József 
Általános Iskola 

472 13 2,75 

Petőfi Sándor 
Általános Iskola 

846 74 8,74 

Összesen: 2738 175 6,39 

Fenti számításokból kitűnik, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti 
arányára vonatkozó rendelkezések (15 százalékpontnál nem nagyobb eltérés a települési 
aránytól, egy iskolában sem éri el a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti létszáma 
az 50%-ot) a jelenlegi körzethatárok mellett is megtartásra kerülnek, ezért nem szükséges 
körzethatárt módosítani. Javaslom Nagytőke Község közigazgatási területét a Deák Ferenc 
Általános Iskola beiskolázási körzetében feltüntetni. 
 
Fentiek miatt indítványozom a tárgyban jelzett határozat javítását.  
 
.…/2009. (II.20.) Kt. 
 
Tárgy: A 293/2008. (XII.19.) Kt. számú határozat 4./ pontjának módosítása 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beiskolázási körzethatárok 
felülvizsgálata tárgyában hozott 293/2008. (XII.19.) Kt. számú határozat 4./ pontjának 
módosítása tárgyú előterjesztést az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A határozat 4. pontjában a mellékletet képező Koszta József Általános Iskola beiskolázási 
körzetében található „Magyartés tanya” megnevezés helyébe a „Tanya” megnevezés lép. 
 

                                                 
1 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya, legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet 
magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya 
2 Nagytőkei állandó lakhellyel rendelkező 6-14 éves gyerekek száma 
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2./ A határozat 4. pontjában a mellékletet képező Petőfi Sándor Általános Iskola beiskolázási 
körzetében található második „Bereklapos tanya” megnevezés helyébe a „Bereklapos utca” 
megnevezés, az Öáva utca helyébe Páva utca lép.  
 
3./ A határozat 4. pontjában a mellékletet képező Petőfi Sándor Általános Iskola beiskolázási 
körzetében található „Újosztás tanya” megnevezés törlésre kerül, az „Újosztás tanya” 
kizárólag a Klauzál Gábor Általános Iskola körzetébe tartozik. 
 
4./ A  Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich 
János Tagiskolájának beiskolázási körzetébe kerüljön feltüntetésre a Nagytőke Község 
közigazgatási területe megnevezés. A körzetek módosításáról a Közoktatási Információs 
Rendszert a jogszabályi határidőn belül értesíteni kell. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Szentes Város Alpolgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
5./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
6./ Általános iskolák igazgatói 
 
 
Szentes, 2009. február 9. 

 
 
 

Dr. Sztantics Csaba 
jegyző 

 
 
 


