
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

     Iktató szám: 2/2022 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2022. január 27-ei ülésére 

 
Tárgy: A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos 
önkormányzati vélemény  
 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette: Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Köznevelési és Intézményi Csoport 
  Kocsis Éva, Köznevelési és Intézményi Csoport 
 

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2022. január 26. 
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: dr. Szathmáryné s.k. 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
  

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 
 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50.§ (8) bekezdése 

értelmében a területileg illetékes tankerületi központ (esetünkben a Belső-Pesti 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 (továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint az illetékes 

tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatot a kijelölt körzetek 

tervezetéről. 

 

Tekintettel a fentiekre a Belső-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) tankerületi 

igazgatója 2021. november 25-én kelt megkeresésében kérte Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Önkormányzattól a 2022/2023. tanévre tervezett, IX. kerületi általános iskolai felvételi 

körzetek véleményezését (melléklet). A Tankerület tájékoztatása szerint a megkeresésükben 

feltüntetett állapot megegyezik az előző év körzethatáraival. 

 

A Rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, vagy 

körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes 

tankerületi központot. 

 

 A Rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti 

vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a 

települési önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező 

javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket 

február utolsó napjáig. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felvételi körzethatárok kapcsán több ízben 

egyeztettünk a Tankerület igazgatójával, hogy az iskolák statisztikai adatait elemezve az utolsó 

körzethatár módosítás óta a Belső-, és Középső-Ferencvárosban található általános iskolák aránytalan 

tanulói létszáma nem változtatott. 
 

Áttekintettem a Belső-, és Középső-Ferencvárosban található általános iskolák alapító okiratát, 

valamint az októberi elsejei tanulói létszámot és megállapítottam, hogy a kerületben aránytalan 

maradt a tanulók megoszlása.   

 

Az alábbi táblázatban bemutatom a tanulói létszámváltozást 2019-2021 évek között: 

 

 

 
 

Intézmény neve 

Tanulói 

létszám – 

október 1. 
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engedélyezett 

létszám 

(nappali rendszerű 
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Az 
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HH 
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2021 



 
Bakáts Téri Ének - Zenei 

Általános Iskola 

2019: 348 fő 

2020: 318 fő 

2021: 327 fő 

400 fő -73 4 0 

Budapest IX. Kerületi 

József Attila Általános 

Iskola és AMI 

2019: 132 fő 

2020: 130 fő 

2021: 133 fő 

 

475 fő 

 

-342 

 

5 

 

13 

Budapest IX. Kerületi 

Molnár Ferenc Magyar - 

Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

2019: 612 fő 

2020: 606 fő 

2021: 605 fő 

600 fő +5 8 5 

Budapest IX. Kerületi 

Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola és 

Gimnázium 

2019: 278 fő 

2020: 253 fő 

2021: 231 fő 

292 fő -61 0 2 

Ferencvárosi Sport 

Általános Iskola és 

Gimnázium 

2019: 258 fő 

2020: 261 fő 

2021: 233 fő 

 

420 fő 

 

-187 

 

8 

 

9 

 

A táblázatból kiolvasható adatokra hivatkozva kezdeményeztem egy közös – önkormányzati és 

tankerületi – munkacsoport létráhozását a körzethatárok felülvizsgálata és a szegregáció csökkentése 

érdekében. 

 

A munkacsoport 2021. év októberében tartotta első ülését, ahol több lehetséges alternatívát vitattak 

meg a szakemberek. Igazgató Úr jelezte, hogy a problémák megoldása nem feltétlenül a 

körzethatárok változtatása, hanem egyes intézmények szakmai átszervezése, illetve az intézmények 

„marketingje”. A Tankerület vállalta, hogy szakmai javaslattal fog élni Önkormányzatunk felé, hogy 

az iskolákban tapasztalható egyenlőtlen tanulói létszám eloszlással kapcsolatos problémákat 

orvosolja. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 11. pontja 

alapján az ellátási, szolgáltatási körzetekre vonatkozó állásfoglalás, ha a szolgáltatás a települést is 

érinti, a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. 

 

Tekintettel a fentiekre kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 

határozati javaslat elfogadására.  

 

Budapest, 2022. január 11. 

 

     Tisztelettel: 

 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 



 

Határozati javaslatok 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy egyetért a Belső-Pesti Tankerületi Központ 2022/2023. tanévre vonatkozó, IX. kerületi 

általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos tervezetével a …../2022. számú 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a vélemény megküldéséről a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére. 

 

Határidő: 2022. február 15.      

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 
 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy kérje meg a Belső-Pesti Tankerületi Központ által elkészített szakmai 

javaslatot, ami a IX. kerületi iskolák egyenlőtlen tanulói létszám eloszlását hivatott kezelni. 
 

Határidő: 2022. március 31.      

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 

 

 

 

 

 

 

 


