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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 – 

(továbbiakban: Tankerület)] 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 Tankerület szakmai vezetője 2022. november 25-én kelt megkeresésében kérte 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzattól a 2023/2024. tanévre tervezett, IX. 

kerületi általános iskolai felvételi körzetek véleményezését (1. számú 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 

egyeztetett Önkormányzatunk a Tankerülettel, hogy az iskolákban tapasztalható egyenlőtlen tanulói 

létszám eloszlással kapcsolatos problémák megoldódjanak. 

  

A Képviselő-testület 24/2022. (I.27.) számú határozatának 2. pontja alapján, a Humánszolgáltatási 

Iroda több alkalommal is felkérte a Tankerületet, hogy az egyenlőtlen tanulói létszám eloszlással 

kapcsolatos szakmai javaslatát készítse el, és küldje meg Önkormányzatunk részére. A szakmai javaslat 

elkészítését a Tankerület – a tárgyra vonatkozó válaszlevele alapján – nem tartotta időszerűnek, egyéb 

feladatok biztosítása miatt. Szakmai javaslat a mai napig sem érkezett. 

 

A Rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a településen, kerületben több általános iskola vagy 

tagintézmény, feladatellátási hely működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi 

körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint az általános 

iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. 

  

Tekintettel a Rendelet fent említett bekezdésére 2022. év október 11-én kelt levelemre a Tankerület 

tájékoztatott, hogy a Rendelet 24. § (2) bekezdése szerinti 15 százalékpontos eltérés a hátrányos 



 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók között egyetlen IX. kerületi általános iskola 

körzetében sincs. 

 

Tájékoztattak továbbá arról, hogy a Tankerület a 2019-2020. tanévben módosította a körzethatárokat 

úgy, hogy a Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és AMI körzete nagyobb mértékben 

növekedett, míg a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium körzetét ésszerűsítették és a 

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola körzetét 

csökkentették. 

 

Kiemelték továbbá, hogy a szabad iskolaválasztásra tekintettel a körzethatárok módosítása ellenére 

sem garantált a tanulók arányosabb elosztása; a három iskola egyesítése és tagintézményekre bontása 

sem eredményezne pozitív változást, ezért nem javasolják a körzethatárok módosítását. 

 

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, 2023. január 16. 

 

     Tisztelettel: 

 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 



 

Határozati javaslat 

 

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

egyetért a Belső-Pesti Tankerületi Központ 2023/2024. tanévre vonatkozó, IX. kerületi általános 

iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos tervezetével a …../2023. számú előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vélemény megküldéséről a 

Belső-Pesti Tankerületi Központ részére. 

 

Határidő: 2023. február 15.      

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


