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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésére 

Tárgy: javaslat újpesti közoktatási intézmények átszervezésének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tamás Ilona tankerületi központ igazgató azzal fordult Polgármester úrhoz, hogy az 

Észak-Budapesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő újpesti köznevelési 

intézmények átszervezésével kapcsolatosan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 83. § (4) bek. h) pontja értelmében, a fenntartó 

döntése előtt kikérje a területileg illetékes önkormányzat véleményét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények szakmai alapdokumentumának tartalmi eleme a 

maximális tanulólétszám, ennek módosítása az Nkt. 21. § (3) bek. f) pontja alapján 

intézményátszervezésnek minősül. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

illetékességi területén működő intézmények közül az alábbiakban vált szükségessé a 

maximális létszám módosítása: 

 

• Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola (1047 Bp., Fóti u. 66.) a jelenlegi 

500 helyett 550 főre emelkedik; 

• Újpesti Babits Mihály Gimnázium (1048 Budapest, Tóth Aladár utca 16-18.) a jelenlegi 

650 helyett 730 főre emelkedik; 

• Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola (1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3.) a jelenlegi 

580 helyett 610 főre emelkedik; 

• Lázár Ervin Általános Iskola (1041 Budapest, Erzsébet utca 31.) a jelenlegi 800 helyett 

600 főre csökken; 

• Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola (1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37.) a 

jelenlegi 500 helyett 400 főre csökken;  

• Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1041 

Budapest, Venetiáner utca 26.) a jelenlegi 250 helyett 200 főre csökken; 

• Újpesti Bajza József Általános Iskola (1041 Budapest, Bajza utca 2.) a jelenlegi 500 

helyett 450 főre csökken; 

• Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola (1043 Budapest, Munkásotthon utca 3.) a 

jelenlegi 500 helyett 400 főre csökken; 

az intézmény szakmai alapdokumentumában szereplő maximális létszám. 

 

A Tankerületi központ felmérése szerint a szükségessé vált létszámcsökkentések 

hátterében azonos okokat találunk az Újpest belső részén lévő intézmények esetében, 

általában az intézmény körzetében élő népesség elöregedése miatt a körzetes 

gyerekek száma évről évre csökken. A létszámnövekedéssel érintett intézmények 

inkább a kertvárosi övezet Fóti út környékén lévő részén, illetve Káposztásmegyer 

területén vannak, ott a növekvő diáklétszám a tendencia. Az Újpesti Általános Iskola és 

EGYMI az egyetlen kivétel, ott az épület fizikai befogadóképessége és a törvényi 

előírások korlátozzák együttesen az iskolaépület befogadóképességét a jelölt értékre. 
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A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2017. március 28-i ülésén tárgyalt a Tankerületi 

Központ által tervezett változtatásokról és javasolta a Tisztelt Képviselő-testületnek az 

Észak-Budapesti Tankerületi Központ újpesti közoktatási intézményeket érintő 

átszervezési javaslatának támogatását. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-

Budapesti Tankerületi Központ megkeresésére úgy dönt, hogy támogatja a tervezett 

intézmény átszervezési javaslatot. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 

 

Újpest, 2017. március 29.  

 

 

 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 


