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A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2016.02.16-ai testületi ülésén hozta. 

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2016.02.2-án lett közzé téve. 

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2016.02.17. lett közzé téve. 

Ezen általános érvényű rendelet 2016.03.3. lépett hatályba. 

 

 

 

 

 



Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 4.§ (3) és 

6.§ (2) bekezdése, a köznevelésről és közoktatásról szóló 2008. évi 245. törvény 19.§ - 22.§, 

valamint 60.§, valamint az iskolák önkormányzatáról szóló 2003. évi 596. törvény 6.§,  4.§ 

(1) bekezdése, 37.§ illetve 37a.§ és későbbi módosításaik alapján a következő rendeletet 

alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2016/2 sz. (2016. február 16.) általános érvényű rendelete, a 

tanköteles korba lépett gyermek kötelező iskolalátogatásra történő beíratásának 

helyéről és időpontjáról Dunaszerdahely Város által alapított alapiskolákba 

 

1. cikk 

Bevezető rendelkezések 

1. A köznevelésről és közoktatásról szóló törvény alapján a tankötelezettséget az 

alapiskolákban, a középiskolákban, valamint a speciális nevelési-oktatási igényű 

tanulók speciális iskoláiban teljesítik, ha ezen törvény másként nem rendelkezik. 

2. Ezen általános érvényű rendelet (továbbiakban „rendelet”) célja meghatározni a  

tanköteles korba lépett gyermek kötelező iskolalátogatásra történő beíratásának 

(továbbiakban „beíratás”) helyét és időpontját a Dunaszerdahely Város által alapított 

alapiskolákba 

2. cikk 

A beíratás helye és időpontja 

1.  A gyermekek az alapiskolák 1. évfolyamába történő beíratása Dunaszerdahely Város 

által alapított alapiskolák termeiben történik: 

a) a beíratás helye: 

Szabó Gyula Alapiskola, Iskola utca, 929 01 Dunaszerdahely 

Vámbéri Ármin Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 

929 01 Dunaszerdahely 

Kodály Zoltán Alapiskola, Komenský utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely 

Alapiskola, Jilemnický utca 204/11, 929 01 Dunaszerdahely 

Alapiskola, Smetana liget 286/9, 929 01 Dunaszerdahely 

b) a beíratás időpontja : azon naptári év április 20-tól április 28-ig (beleértve), 

amely megelőzi azt az iskolévet, amelyben a gyermek megkezdi 

a tankötelezettséget, mégpedig munkanapokon és szombaton 

a következőképpen : 

munkanapokon 7:30-tól  16:30-ig, 

szombaton 8:00-tól 12:00-ig. 



2. A pontos helyet (helyiséget), amelyben a beíratás történik az alapiskola 

igazgatóoja határozza meg és egyúttal azt nyilvánosságra hozza a nyilvánosság 

számára hozzáférhető helyen az alapiskola épületében, vagy más megszokott 

módon legkésőbb március 30-ig, amely megelőzi a beíratás kezdetét ezen 

rendelet 2. cikk (1) bekezdése alapján. 

3. cikk 

A rendelet betartásának ellenőrzése 

1. Ezen rendelet betartásáért Dunaszerdahely Város által alapított alapiskola igazgatója a 

felelős. 

2. Ezen rendelet betartásának ellenőrzését ellátja továbbá a Dunaszerdahelyi Városi 

Hivatal megbízott alkalmazottja, az iskolaügyi hivatal és a városi főellenőr. 

4. cikk  

 

Hatály 

 

Ezen általános érvényű rendelet a Városi Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. 

napon lép hatályba. 

 

Kelt, Dunaszerdahely 2016.17.2.                                                              

                                           

 

 

         JUDr. Hájos Zoltán 

               polgármester 
       


