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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2012. február 23 -i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat a 2012/2013-as tanévben indítható osztályok számára, továbbá Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények körzetmódosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A 2012/2013-as tanévben indítható osztályok száma 

 
A 2012/2013-as tanévre történő beiratkozás időpontját a Fővárosi Önkormányzat írja ki, 
ebben az évben 2012. április 19-20-ra. A kerületünkben működő, választható intézmények 
nyílt napokon, a helyi médiában, az intézmény honlapján tájékoztatják az iskolába készülő 
gyermekek szüleit. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 102. § (2) c pontja 
szerint: a fenntartó meghatározza az adott nevelési/ tanítási évben az óvodában, iskolában 
indítható csoportok, osztályok, napközis osztályok (csoportok) számát, továbbá engedélyezi a 
maximális létszámtól való eltérést. Az intézményfenntartó önkormányzatnak az osztályok, 
csoportok számának meghatározása tárgyában hozott döntésekor figyelembe kell vennie a Kt. 
13. § (1) bekezdését a szülőket megillető szabad iskolaválasztás jogáról, továbbá a 86. § (1) 
bekezdését az önkormányzatok iskolai oktatásra vonatkozó ellátási kötelezettségéről szóló 
előírásokat. 
 
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jön létre, melyről az iskola igazgatója dönt. 
Döntésekor a Kt. 66 § (2) bekezdése az irányadó, mely szerint köteles felvenni, átvenni azt a 
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye (állandó lakcíme), ennek hiányában tartózkodási helye a 
körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola). Fontos kihangsúlyozni, hogy az 
iskolának felvételi kötelezettsége csak azokra a tankötelezettekre terjed ki, akiknek lakóhelye 
a körzetében található. Tartózkodási helyet csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha a 
családnak nincs lakóhelye. A gyermek esetében azt a címet kell lakóhelynek tekinteni, ahol a 
gondviselője lakik, még akkor is, ha a gyermek ideiglenesen máshol tartózkodik (1952. évi 
Családjogi törvény 77. §). 
 
Újpesti lakóhellyel nem rendelkező gyerekek felvételét, csak a sajátos helyzetről szóló, 
12/2007. (IV. 19.) számú önkormányzati rendelet szerint lehet megtenni.  
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Az indítható első évfolyamos osztályok számának megállapításánál figyelembe vett 
szempontok: 
 

1. népesség-nyilvántartásban szereplő, a 2012/2013-as tanév szempontjából figyelembe 
vehető tanköteles korba lépő gyermekek száma, 

2. az óvodában maradó, az előző évben tanköteles korba, de csak idén iskolába lépő 
gyermekek száma, 

3. az egyházi, alapítványi intézmények szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma, 
4. a sajátos nevelési igényű tanulók száma, 
5. az intézmény befogadó képessége, kimenő nyolcadik/tizenkettedik osztályok száma. 

 
A Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban BIOK) 1-8. 
évfolyamán évek óta alacsony a tanulói létszám. A 2011/2012-es tanévben a népesség-
nyilvántartó adatai szerint 40 körzetes gyermekből 11 fő iratkozott be, ezért nem indult első 
osztály. Az alsó tagozaton csak egy második és egy harmadik osztály működik, 11 ill. 10 
tanulóval. Felső tagozaton egy hatodik, egy hetedik, és egy nyolcadik osztály indult szintén 
alacsony osztálylétszámokkal. A csökkenés miatt az intézmény több telephelyén az oktatás az 
elmúlt években megszűntetésre került. Az előző évek adatai azt mutatják, hogy a körzetes 
tanulók száma a BIOK-ban folyamatosan csökken. A 2012/2013-as tanévben már csak 25 
körzetes gyermek van, ebből valószínűleg nem indítható első osztály. Az indítás lehetősége 
csak a BIOK körzetének bővítésével lenne megoldható, de ez a többi iskola körzetét 
szűkítené. Ezen okok miatt célszerű a BIOK körzetét a környező iskoláknak átadni.  
 
A beiskolázási körzettel nem rendelkező Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola is 
rendeletünk meghatározása szerint vehet fel tanulókat. 
 
Az induló első osztályok számított maximális létszáma 26, ettől eltérni kizárólag a fenntartó 
képviselőjének engedélyével lehet. Oktatásszervezési okokból 21 fő alatti osztály indítása 
nem javasolt. A napközis és tanulószobai csoportok számának meghatározása a szülők ellátási 
igénye alapján, szeptember elején történik.   
 
Az alábbi táblázat a 2012/2013-as tanévben javasolt indítható osztályok számát tartalmazza az 
általános iskolák első évfolyamán. 
 

Intézmény Induló első osztályok száma 

1. Angol Tagozatos Általános Iskola 3 
2. Bajza József Általános Iskola 2 
3. Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 3 
4. Erzsébet Utcai Általános Iskola 3 
5. Homoktövis Általános Iskola 3 
6. Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola 3 
7. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 3 
8. Megyeri Úti Általános Iskola 3 
9. Német Tagozatos Általános Iskola 2 
10. Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 2 
11. Szigeti József Utcai Általános Iskola 2 
12. Szűcs Sándor Általános Iskola 3 
13.Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 2 
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Újpest Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények 
körzetmódosítása 
 
Az önkormányzat fenntartásában működő, nevelési és oktatási intézmények felvételi 
körzetének meghatározása - az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 90.§ (1) bekezdése 
alapján - a fenntartó hatásköre. 
 
A 2011-ben kialakított körzeteket felülvizsgáltuk. Az óvodai körzetek módosítása az idei 
évben nem indokolt. Az általános iskolák esetében a Bródy Imre Oktatási Központ 
korábbiakban taglalt helyzete, az új lakóterületek átadása, tankötelesek létszámának 
körzetenkénti változása indokolja a módosításokat. A módosításnál figyelembe vettük, hogy 
az intézmény megközelíthetősége ne jelentsen aránytalan terhet a szülők és a gyermekek 
számára, valamint igyekeztünk balesetvédelmi szempontokat is szem előtt tartani. 
 
Az érintett intézmények vezetőivel egyeztetve, módosításra javaslom az Angol Tagozatos 
Általános Iskola, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium, a Homoktövis 
Általános Iskola, a Megyeri Úti Általános Iskola, a Szűcs Sándor Általános Iskola és a 
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kötelező felvételi körzetét.  
A vonatkozó térképek a Művelődési és Oktatási Osztályon megtekinthetők. 
 
I. Határozati javaslat: 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a 2012/2013-as tanévben induló első 
osztályok számát az alábbi táblázat szerint:  

Intézmény Induló első osztályok száma 
1. Angol Tagozatos Általános Iskola 3 
2. Bajza József Általános Iskola 2 
3. Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 3 
4. Erzsébet Utcai Általános Iskola 3 
5. Homoktövis Általános Iskola 3 
6. Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola 3 
7. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 3 
8. Megyeri Úti Általános Iskola 3 
9. Német Tagozatos Általános Iskola 2 
10. Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 2 
11. Szigeti József Utcai Általános Iskola 2 
12. Szűcs Sándor Általános Iskola 3 
13.Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 2 

 

 
Elfogadja továbbá, hogy a Polgármester az újonnan induló osztályok számát a felvételt 
követően valamennyi iskolában felülvizsgálja. A tényadatok figyelembe vétele mellett a 
szükséges oktatásszervezési intézkedéseket tegye meg. Döntsön továbbá – a szülők 
igényének felmérése után - a 2012 szeptemberében induló napközis és tanulószobai 
csoportok, valamint az induló óvodai csoportok számának meghatározásáról. 
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II. Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az Angol Tagozatos Általános Iskola, a 
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium, a Homoktövis Általános Iskola, a 
Megyeri Úti Általános Iskola, a Szűcs Sándor Általános Iskola és a Testnevelés 
Tagozatos Általános Iskola kötelező felvételi körzetének módosítását. 
 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. március 16. 

 
 
Budapest, 2012. február 6. 

               Dr. Molnár Szabolcs 
 

 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Grósz Ágnes, Mátésné Pataki Ágnes, Vicze Gyuláné 
A háttéranyag a Művelődési és Oktatási osztályon megtekinthető. 
 


