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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ megvizsgálta a fenntartásában lévő, Újpest 

illetékességi területén fekvő általános iskolák 2021/22. tanévre vonatkozó felvételi 

körzethatárait. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. § (1a) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, az egyetértéséről vagy 

körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes 

tankerületi központot. Az intézményeket érintő változások tervezetét a mellékelt táblázat 

tartalmazza.  

 

Az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola a Tankerületi Központ egyetlen köznevelési típusú 

sportiskolája az általános iskolák közül. Az elmúlt években megfigyelhető volt a beiskolázás 

idején, hogy míg a köznevelési típusú sportiskolai tevékenységet végző osztályba elegendő 

létszámban jelentkeztek, addig a „körzetes” feladatokat ellátó osztályba jelentkezők száma 

folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. A tavalyi évben, például, a 89 körzetes tanulóból 

15-en iratkoztak be az iskolába. Ugyanakkor a körzetéhez tartozó tanköteles gyermeklétszám is 

csökken, tekintettel – többek között – a környező lakóházakban élő „elöregedésére” is. A 

környéken lévő iskolákban ez a csökkenő létszám szintén kimutatható. 

Mivel a Rendelet 177. § (3) bekezdése szerint „A köznevelési típusú sportiskola – a köznevelési 

típusú sportiskolai feladatai tekintetében – nem láthat el kötelező beiskolázási és felvételi 

feladatokat,…”, így a Tankerületi Központ az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola körzetét 

szétosztja a környéken lévő intézmények között. Ennek hatására a többi intézmény egyszerűbben 

tudja a létszámát feltölteni. Ugyanakkor az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola komolyabb 

figyelmet tud fordítani a sportra, a tanulók igényei szerint könnyebben tudja formálni pedagógiai 

munkáját, még jobban meg tud felelni köznevelési típusú sportiskolai feladatainak. 
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Az Újpesti Bajza József Általános Iskola esetében is egyre csökken a körzetes tanulók száma. 

Az elmúlt évtizedben az intézmény körzete csökkent, más iskolákhoz kerültek utcák, és helyette 

az Újpesti Bajza József Általános Iskola nem kapott másik utcát, így szükséges a létszám miatti 

körzetmódosítás. A szülők szabad iskolaválasztásának joga nem sérül, hiszen a körzetes iskola 

csak kötelező felvételt biztosít, de a szülő bármely más intézménybe is beírathatja gyermekét, ha 

az adott intézményben van férőhely. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület feladat- 

és hatáskörét gyakorolva – a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében – meghozott 

…../2020. (XII……..) határozata az Újpest illetékességi területén lévő általános iskolák 

2020/21. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár-módosításának véleményezéséről. 
 

A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről a 2020. évi CIX. törvény, 

valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. § 

értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 

az előterjesztés alapján az alábbi döntést hozom: az Újpest illetékességi területén lévő általános 

iskolák 2021/22. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár-módosításáról készült javaslatot a 

mellékelt táblázat szerint elfogadom, valamint gondoskodom arról, hogy a testület határozatáról 

tájékoztassa az illetékes hivatalokat. 

 

Melléklet: 1. sz. melléklet – táblázat a 2021/2022. tanévi körzethatár-módosításokról 

 

Felelős: Bedő Katalin alpolgármester 

 

Határidő: 2021. február 15.  

 

 

Budapest, 2020. december 14.  

                       

 

 

 

Bedő Katalin 
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