
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

:J(fg . számú előterjesztés 

a Budapest Főváros Kormányhivatala iskola 
körzethatár-módosításának véleményezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) 
bekezdése tartalmazza, hogy a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 
körzetét. 

Továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 24. § (l) 
bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal beszerzi az 
illetékességi területén található települési önkormányzat véleményét. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízottja (a továbbiakban: Kormányhivatal) 
a 2014. november 18-án elektronikus úton érkezett BPB/012/06343-1/2014 ügyiratszámú 
megkeresésével véleményezésre megküldte a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) területén található beiskolázási körzettel 
rendelkező általános iskolák körzetlistáját (az előterjesztés 2. melléklete). 

A körzetmódosításnál figyelembe kell venni az Nkt. 50. § (6) bekezdését, amely szerint az 
általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt 
biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai 
körzeteket úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek 
egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. A halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt 
százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. A R. 24. § (2) 
bekezdése meghatározza az arány számításának módját. 

Az Nkt. 51. § (l) bekezdése szerint ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése 
után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek 
teljesítésénél előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulókat. A további felvételi 
kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni. 

ll. liatásvizsgálat 

A vélemény kialakításához megvizsgáltuk az intézmények hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulóinak a számát. Annak eldöntéséhez, hogy a hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya egyenletes-e, kimutatás készült. 



A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megoszlását az alábbi táblázat 
mutatja: 

Kőbányán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános 
iskolai tanuJók adatai a kötelező felvételt biztosító iskolák hatályos 

körzete szerinti bontásában 

Hátrányos 
Halmozottan Hátrányos 

hátrányos 
Intézmény Tanulók helyzetű 

helyzetű 
helyzetűek 

létszáma (fő) tanuJók száma 
tanuJók száma 

aránya összesen 
(fő) 

(fő) 
(%) 

Kőbányai Bem József Általános 
Iskola (1101 Budapest, Hungária 131 o o O% 
krt. 5-7.) 

Kőbányai Fekete István Altalános 
Iskola (1108 Budapest, Harmat 809 9 9 2% 
utca 196-198.) 

Kőbányai Harmat Általános 
Iskola (1104 Budapest, Harmat 428 o 5 1,2% 
utca 88.) 

Kőbányai Janikovszky Eva 
Magyar-Angol Két Tanítási 

932 7 14 2,3% 
Nyelvű Általános iskola 
(Budapest, Kápolna tér 4.) 

Kőbányai Kada Mihály Általános 
Iskola (1103 Budapest, Kada utca 378 10 8 4,8% 
27-29.) 

Kőbányai Keresztury Dezső 
Általános Iskola (ll 06 Budapest, 489 2 l 0,6% 
Keresztúri út 7-9.) 

Kőbányai Kertvárosi Általános 
Iskola (ll 06 Budapest, 172 2 6 4,7% 
Jászberényi út.89.) 

Kőbánya Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási 

754 8 3 1,5% Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

Kőbányai Szent László Általános 
Iskola (ll 02 Budapest, Szent 641 5 3 1,2% 
Lászl ó tér l.) 

Kőbányai Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola (1101 Budapest, 367 2 4 1,6% 
Kőbányai út 38.) 

Wesley János Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium 203 o 37 18,2% 
(1101 Budapest, MÁV telep 38.) 

Összesen 
(kerület egészére vonatkozó 5 304 45 90 3,5% 
adatok) 

A kerület egészére kiszámított arányszám 3,5%. Az intézmények arányszámai a Kőbányai 
Kada Mihály Általános Iskola (4,8%) és a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (4,7%) 
esetében jelentősen eltérnek a többi iskola adataitól, de a R. 24. § (2) bekezdése szerinti 
tizenöt százalékpontos különbség hiányában nem szükséges a kötelező felvételt biztosító 
iskolák körzeteit módosítani. A Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
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viszonyszáma a legmagasabb (18,2%, határértéken van), amely nem állami fenntartású 
intézmény, a fenntartója a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. 

Az iskolába lépő gyermekekjellemzően-az Nkt. tankötelezettségre vonatkozó rendelkezése 
alapján - 2008. szeptember l. és 2009. augusztus 31. között születtek, ezért a népesség
nyilvántartás adatait és a kőbányai óvodák nyilvántartásában szereplő "további nevelési évre 
óvodában maradó" 2007-ben és 2008-ban született gyermekek (akik biztos iskolakezdők) 
lakóhelyét vizsgáltuk az iskolai körzetek tekintetében. 

A táblázat a felvételi körzet módosításával érintett közterületeket és a közterülethez tartozó 
címen élő tanulók számát mutatja: 

Intézmény Módosításban érintett Közterület 2014/2015. évi körzet 2015/2016. évi körzet tanulók száma (fő) 
szerint szerint 

Albert Camus (a volt 144.) Kőbányai Janikovszky Eva Kőbányai Janikovszky Eva A közterülethez nem 
utca Magyar-Angol Két Tanítási Magyar-~gol Két Tanítási csatlakozik lakóház. 

Nyelvű Általános iskola Nyelvű Altalános iskola 
Airnos utca Kőbányai Harmat Altalános - A közterülethez nem 

Iskola csatlakozik lakóház. 
Árkos utca Kőbányai Janikovszky Eva Kőbányai Fekete István o 

Magyar-Angol Két Tanítási Általános Iskola 
Nyelvű Általános iskola 

Balkán utca - Kőbányai Janikovszky Eva 9 
Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános iskola 

Dolomit utca Kőbányai Kertvárosi Kőbányai Fekete István 3 
Általános Iskola Általános Iskola 

Felsőcsatári út Kőbányai Fekete István - A közterülethez nem 
Általános Iskola csatlakozik lakóház. 

Gergely utca 34. - Kőbányai Janikovszky Eva 
Magyar-Angol Két Tanítási o 
Nyelvű Általános iskola 

Grafit utca Kőbányai Kertvárosi Kőbányai Fekete István l 
Általános Iskola Általános Iskola 

Korall utca Kőbányai Kertvárosi Kőbányai Fekete István l 
Általános Iskola Általános Iskola 

Korall köz Kőbányai Kertvárosi Kőbányai Fekete István A közterülethez nem 
Általános Iskola Általános Iskola csatlakozik lakóház. 

Korponai utca Kőbányai Szervátiusz Jenő Kőbányai Szent László 2 
Általános Iskola Általános Iskola 

Szacsvay köz - Kőbányai Kada Mihály A közterülethez nem 
Általános Iskola csatlakozik lakóház. 

Tűzálló köz Kőbányai Harmat Altalános Kőbányai Kertvárosi A közterülethez nem 
Iskola Általános Iskola csatlakozik lakóház. 

Tündérfiirt utca Kőbányai Kertvárosi - A közterülethez nem 
Általános Iskola csatlakozik lakóház. 

Összesen: 16 

A fenti táblázat a Kormányhivatal 2015/2016. tanévre vonatkozó módosításait tartalmazza. 
Az érintett közterületek egy részéhez nem kapcsolódik lakóház (a 
bejarok_2013_02_07_25_19_00 című adatbázis alapján). A Balkán utca (a Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézményéhez közeli 
közterület), a Gergely utca 34. szám és a Szacsvay köz (a Kada Mihály Általános Iskolához 
közeli közterület) nem szerepelt a 2014/2015. tanévre vonatkozó körzetlistában, ezért ebben 
az esetben indokolt a módosítás. Az iskolák terhelését a táblázatban kiemeit közterületek 
áthelyezése változtathatná meg, azonban az összesen 16 első osztályt kezdő tanuló egyetlen 
intézményben sem eredményezjelentős változást. A Kőbányai Fekete István Általános Iskolát 
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érintő módosítások a közterületek elhelyezkedését, valamint a tömegközlekedési útvonalakat 
figyelembe véve a tanulók optimális elhelyezését szolgálják. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett körzetmódosítás pontosítja a hatályos 
körzetlistát 

III. A végrehajtás feltételei 

A 2015/2016. tanévben induló első osztályokba a gyermekeket a módosított felvételi körzetek 
alapján veszik fel az intézmények. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2014. december "f.L" 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~J 
Dr.~~":isztián 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (XII. 18.) határozata 
a Budapest Főváros Kormányhivatala iskolai 
körzethatár-módosításának véleményezéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén található beiskolázási 
körzettel rendelkező általános iskolák Budapest Főváros Kormányhivatala által 
véleményezésre megküldött körzethatár-módosítását. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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BUDAPEST FáVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

KORMÁNYMEG~ÍZOTT 

Ügyiratszám: BPB/012/06343-1/2014 Tárgy: ÁltalánosJsl<olák felvételi körzeJéneK _ 
megküldése véleményezésre 
Melléklet: Akérö1eü altalános iskolák felvételi 
körzetének listája 

Budapest I-XXIII. kerületi önkormányzat jegyzője részére 
Székhelyén 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIli. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala 
megküldi véleményezésre a kerületi önkormányzat területén található általános iskolák jelenleg hatályos, 
2014/2015 tanévre vonatkozó, felvételi körzeteket tartalmazó listáját. 

Kérem, hogy a jogszabály (2) bekezdésének megfelelően vizsgálja meg, hogy az On nyilvántartásában 
szereplő halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma indokol-e 
változtatást a megküldött felvételi körzetlistában. 

Amennyiben On, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartására jogosult a 
2015/2016 tanévre vonatkozóan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma és megoszlása 
által generált körzetmódosítást javasol, kérem, véleményét szíveskedjen eljuttatni Budapest Főváros 
Kormányhivatala Oktatási Főosztályához. 

Ha indokoltnak tart egyéb okok miatt is módosítást, úgy azt lehetőleg a kerületi tankerület vezetővel 
történt egyezetést követően, mint közös javaslatot, az előzőektől elkülönítve nyújtsa be . 

.. 
Kérem, hogy az indoklással ellátott módosítási javaslatát szkennelt formában a liwa.laszlo@bfkh.hu 
e-mail címre 2014. december 15-ig szíveskedjen megküldeni. 
Amennyiben az Önkormányzat részéről nincs módosítási javaslat, kérem, azt is jelezze a fenti e-mail 

címre. 

Segítő együttműködését köszönöml 

Budapest, 2014. november 18. 

Tisztelettel: 

1056 Budapest, Váci u. 62-64. -1364 Bp. Pf. 234.- Telefon: +36 (1) 235-1700- Fax: +36 (1) 235-1703 
E-mail: kabinet.budapest@bfkh.hu- Honlap: ~.kormanyhivatal.hu 
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