
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

.:J6JJ . számú előterjesztés 

a Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2016/2017. tanévre tervezett iskolai 
felvételi körzetek 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. 

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 2015. november 25-én elektronikus úton érkezett BPB/012/15141-2/2015 ügyiratszámú 
megkeresésével véleményezésre megküldte a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási 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. 

A vélemény kialakításához megvizsgáltuk az intézmények hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulóinak a létszámát. A hátrányos helyzetű tanulók körzetenkénti 
kimutatása a kőbányai lakóhelye vagy tartózkodási helye alapján történt (egyes esetben a 
tanuló nem a kötelező felvételt biztosító intézménnyel áll jogviszonyban). 

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

Az általános iskolák létszámadatait a KLIK Budapest 10. Tankerület szolgáltatta. 



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) tanulók száma 
tanuJók száma 

aránya összesen 
(fő) 

(fő) 
(%) 

Kőbányai Bem József Általános 
Iskola (ll Ol Budapest, Hungária l 206 o o O% 
krt. 5-7.) l 

Kőbányai Fekete István Altalános l 
Iskola (1108 Budapest, Harmat 509 10 10 4% 
utca 196-198.) 

Kőbányai Harmat Általános 
Iskola (ll 04 Budapest, Harmat 522 2 4 1% 
utca 88.) 

Kőbányai Janikovszky Éva 
Magyar-!llgol Két Tanítási 875 10 19 3% 
Nyelvű Altalános iskola 
(Budapest, Kápolna tér 4.) 

Kőbányai Kada Mihály Általános 
Iskola (ll 03 Budapest, Kada utca 419 13 18 7% 
27-29.) 

~őbányai Keresztury Dezső 

l 

l 
Altalános Iskola (1106 Budapest, 397 i l ol O% 
Keresztúri út 7-9.) 

l 
Kőbányai Kertvárosi Általános l 

Iskola (ll 06 Budapest, 2741 l 3 1% 
Jászberényi út 89.) i 

Kőbánya Széchenyi István l 
Magyar-Német Két Tanítási l 

3% Nyelvű Általános Iskola (1108 5041 9 41 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) l 

l Kőbányai Szent László Általános l 
l Iskola (ll 02 Budapest, Sz en t 631 5 7 2% 
László tér l.) 

l Kőbányai Szervátiusz Jenő l l 

l • 
l 3861 4 5 2% Altalános Iskola (ll Ol Budapest, 

Kőbányai út 38.) i 

Wesley János Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium 120* o 27 23% 
(1101 Budapest, MÁV telep 38.) l 

l 

Összesen 

l 

l 

(kerület egészére vonatkozó 48431 55 97 3% 
adatok) l .. .. *KIR mtezmeny1 alapdokumentum alapJán az általános 1skola max1mahs letszarnat tuntettuk fel, mert a 

2015/2016. tanévre vonatkozóan nem rendelkezünk aktuális létszámadattaL 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókaránya (a továbbiakban: arányszám) 
kerületi szinten 3%. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola arányszáma (7%) kiemelkedik 
a többi iskola adatai közül, 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 arányszáma a 
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legmagasabb (23%), amely nem állami fenntartású intézmény, a fenntartója a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség. 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az arányszámtól független egyéb észrevételt külön 
javaslat formájában tehet a jegyző. A Kormányhivatal által megküldött adatok szerint a 
Lovasvölgyi utca 42832. szám - a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolához közeli közterület 
-nem szerepel a 2016/2017. tanévre vonatkozó körzetlistában. Továbbá a Szlávy utca 2-56. 
és 1-45. számok a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola felvételi körzetében is megtalálhatóak A 
Lovasvölgyi utcában egy, a Szlávy utcában három tanuló érintett, ezért a módosító javaslatot 
indokolt megtenni. A módosítási javaslatról egyeztetni szükséges a Budapest l O. Tankerület 
vezető j ével. 

II. liatásvizsgálat 

A tanköteles korba lépő gyermekek - az Nkt. tankötelezettségre vonatkozó rendelkezése 
alapján 200 9. szeptember l. és 20 l O. augusztus 31. között született gyermekek - és a "további 
nevelési évre óvodában maradó" 2008-ban és 2009-ben született, a kőbányai óvodák 
nyilvántartásában szereplő gyermekek lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét vizsgáltuk az 
iskolai körzetek tekintetében. A távozó nyolcadik osztályos diákok számát és az iskolák 
felvételi körzetébe tartozó tanköteles óvodások számát figyelembe véve megállapítható, hogy 
a 2016/2017. tanévben az intézmények elegendő férőhellyel rendelkeznek a belépő tanköteles 
gyerekek fogadásához (3. melléklet). 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Önkormányzat véleményét meg kell küldeni a Kormányhivatalnak 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. december ,.10," 

tból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (XII. 15.) határozata 
a Budapest Főváros Kormányhivatala által a 2016/2017. tanévre tervezett iskolai 

felvételi körzetek 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 a 2016/2017. 
tanévre tervezett iskolai felvételi körzetei kialakítását. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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Ügyiratszám: BPB/012/15141-2/2015 

~2. /~1 

BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

KORMÁNYMEGBÍZOTT 

Tárgy: Általános iskolák felvételi körzetének 
megküldése véleményezésre 
Melléklet: A kerületi általános iskolák felvételi 
körzetének listája 

Budapest I-XXIII. kerületi önkormányzat jegyzöje részére 
Székhelyén 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 

A nevelési-oktatási intézmények működéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (V!IL 31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése értelmében a felvételi körzetek megállapításához 
a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található 
települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában 
szereplö, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű. 
általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 

A fentieknek megfelelöen Budapest Főváros Kormányhivatala megküldi véleményezésre a kerületi 
önkormányzat területén található általános iskolák 2016/2017 tanévre tervezett, kerületi tankerület 
vezetökkel egyeztetett felvételi körzeteket tartalmazó listáját 

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

Amennyiben Ön, mint a hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartására jogosult a 2016/2017 tanévre 
vonatkozóan a hátrányos helyzetű gyermekek száma és megoszlása ál1al generált körzetmódosítást 
javasol, kérem, véleményét sz!veskedjen eljuttatni Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 
Örőkségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi FelOgyeteti Főosztály Oktatási Osztályára. 

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 2015. december 15-íg 
szíveskedjen megküldeni az oktatas.budapest@bfkh.hu e-mailcimre. 

Amennyiben az Önkormányzat részérő! nincs módosítási javaslat, kérem, azt is jelezze a fenti e-mail 
címre. 

Segitő együttműködését köszönöml 

/'iő~~t;-;j'~"' 
Budapest, 2015. november 24. .!~.t~)" 

:t.;.\ 
~\ 

Tisztelettel: \' \ 

l 
D. gy ls J, í 

~ i~ J 
1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. -1364 Bp., Pf.: 234.- Telefon: +36 {1) 896-2433- Fax:~6 (1} 237-4882 , 

E-mail: kabínet.budapesl@bfkh.hu- Honlap: www.kormanyhivata!.hu~'7C""~y> 



Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 

1. oldal 

..c.. ' ,.. '( 'l- <./ ' ~ 

2016/2017. tanév 



Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2016/2017. tanév 

2. oldal 



Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2016/2017. tanév 
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Budapest Főváros Kormányhivatala 
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Általános Iskolák felvételi körzete 

4. oldal 

2016/2017. tanév 
~ 



Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2016/2017. tanév 

5. oldal 



Budapest Főváros Kormányhivatala 
Lw;~w~$fh'tf>:1'f~"'' <i.-...,<>-h'?':'<5 ;,·-•·,~o 

Általános Iskolák felvételi körzete 

6. oldal 

2016/2017. tanév 
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3. melléklet az előterjesztéshez 

Férőhely alakulása a távozó 8. osztályosok és a belépő tanköteles 
óvodások létszámának figyelembevételével. 

Tanulók 8. osztályosok 
tanköteles 

Intézmény Férőhely óvodások száma 
létszáma (fő) száma 

körzet szerint 

Kőbányai Bem József Általános 
Iskola (1101 Budapest, Hungária 206 310 29 24 
krt. 5-7.) 

Kőbányai Fekete István Altalános 
Iskola (1108 Budapest, Harmat 509 672 50 86 
utca 196-198.) 

Kőbányai Harmat Általános 
Iskola (ll 04 Budapest, Harmat 522 581 72 91 
utca 88.) 

Kőbányai Janikovszky Eva l 
Magyar-Angol Két Tanítási 875 1082 66 152 Nyelvű Általános iskola 
(Budapest, Kápolna tér 4.) 

Kőbányai Kada Mihály Általános l 
Iskola (1103 Budapest, Kada utca 4191 444 39 62 
27-29.) 

' 
Kőbányai Keresztury Dezső l 
Általános Iskola (1106 Budapest, 

l 
397 550 29

1 

50 
Keresztúri út 7-9.) 

Kőbányai Kertvárosi Általános 
Iskola (1106 Budapest, 274 310 39 31 
Jászberényi út.89.) 

Kőbánya Széchenyi István 

4o1 Magyar-Német Két Tanítási 504 672 145 Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

Kőbányai Szent László Általános 

6311 Iskola (ll 02 Budapest, Szent 672 75 105 
1 Lászl ó tér l.) 

l 
Kőbányai Szervátiusz Jenő ! 
Általános Iskola (ll O l Budapest, 3861 448 451 54 
Kőbányai út 38.) l l 

Wesley János Óvoda, Általános 
371 Iskola és Gimnázium 120* 120 nincs adat 

(1101 Budapest, MÁV telep 38.) l 

' 
Összesen 

48431 5 861 484l 834 

l 


