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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2019. év végén számos, köznevelési, közoktatási területet érintő jogszabály módosítás jelent 

meg, melyek érintik – többek között – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012.(VIII.28.) Korm.rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: EMMI rendelet) egyes rendelkezéseit. 

 

A jogszabály-módosításokból kifolyólag új feladat- és hatáskörök jelentek meg a tankerületi 

központoknál, mely érinti a felvételi körzethatárok meghatározását és közzétételét is. 

 

Az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerint: 

„(8) A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi 

körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az 

érdekelt települési önkormányzatok véleményét.” 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

szerint: 

„24. § (1) A felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év 

október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok 

véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes 

tankerületi központ  december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi 

területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről. 

(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező 

javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 

(1b) Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés 

figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési 

önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § 

(10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy 

körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést 

követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.” 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 29. § (1) bekezdése szerint: 

„29. § (1) A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai 

adatokat - a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata érdekében - minden év október 31-ig az 

illetékes tankerületi központ számára továbbítja.” 
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2020. szeptember 25. napján a Dél-Pesti Tankerületi Központ igazgatója e-mailben küldte 

meg 2020. szeptember 15. napján kelt adatkérő levelét a polgármesteri titkárságra, 

melyben az általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításához szükséges adatokat 

kérte, valamint arról tájékoztatott, hogy a tankerületi központ az iskolai körzethatárokon a 

2021/2022-es tanévben nem kíván módosítani, de a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

szerinti eljárást le kell folytatniuk, azaz az önkormányzatot – függetlenül attól, hogy nem 

kívánnak változtatni a körzethatárokon – meg kell keresniük. 

 

(Név) tankerületi igazgató úr levelét jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolom. 

 

2020. évben Soroksár Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) tanulók létszáma várhatóan a következők szerint alakul: 

 

Kerületi általános iskolák adatszolgáltatása körzethatárok 
megállapításához 

  

Ssz. Kerület Székhelyintézmény/Tagintézmény neve Tanulói összlétszám 
2019. október 1. 
napján 

HH tanulók száma 
2020. szeptember 
25. napján 

HHH tanulók száma 
2020. szeptember 
25. napján 

1. XXIII. Budapest XXIII. Kerületi 
Grassalkovich Antal Általános Iskola 

631 9 0 

2. XXIII. Budapest XXIII. Kerületi Páneurópa 
Általános Iskola 

302 16 1 

3. XXIII. Budapest XXIII. Kerületi Mikszáth 
Kálmán Általános Iskola 

138 19 0 

4. XXIII. Budapest XXIII. Kerületi Fekete 
István Általános Iskola 

280 19 
 

0 

5. XXIII. Budapest XXIII. Kerületi Török Flóris 
Általános Iskola 

622 1 0 

  Összesen: 1973 64 1 

 

2020/21-es tanévben a Dél-Pesti Tankerületi Központ változtatott az iskolai felvételi körzeteken, 

mely alapján a 1239 Budapest, Tő utca és Szirmos utca átkerült a Grassalkovich Antal Általános 

Iskola felvételi körzetéből (1239 Budapest, Hősök tere 18-20.) a Mikszáth Kálmán Általános 

Iskola felvételi körzetéhez (1239 Budapest, Sodronyos u.28.). 

 

Az érintett szülők egyértelműen kinyilvánították, hogy szeretnék, ha a nevezett két utca 

tekintetében a kötelező felvételt biztosító intézmény ismét a Grassalkovich Antal Általános 

Iskola lenne, mely kívánságukat (Név) képviselő úr kérelem formájában nyújtotta be a 

Polgármesteri Titkárságra. A kérelmet az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatoljuk. 

 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy Budapest Főváros Soroksár Önkormányzata a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében 

eljárva a Mikszáth Kálmán Általános Iskolához tartozó jelenlegi körzethatárokra tegyen 

észrevételt, és fejtse ki azon álláspontját, hogy a Budapest XXIII. kerületi Tő utca és Szirmos 

utca körzetileg kerüljön vissza a Grassalkovich Antal Általános Iskola felvételi körzetébe. 

Javaslom továbbá, hogy az Önkormányzat a véleményéről a jogszabályban meghatározott 

időpontig értesítse az illetékes tankerületi központot. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát. 
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Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. 

(X.13.) határozata a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 2020/2021. tanévre kialakított  

általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

„A” változat 

 

I. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésébe 

foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 

2020/2021. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban 

azzal a kérelemmel fordul a tankerületi központhoz, hogy a Budapest XXIII. kerület 

Tő utca és Szirmos utca, a 2021/2022-es tanévben kerüljön vissza a Grassalkovich 

Antal Általános Iskola felvételi körzetébe, a Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

felvételi körzetéből. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 

szóló döntéséről tájékoztassa a Dél-Pesti Tankerületi Központot. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

„B” változat 

 

I. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésébe 

foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Dél-Pesti Tankerületi Központ által a 

2020/2021. tanévre kialakított általános iskolai felvételi körzetekkel kapcsolatban 

nem tesz észrevételt. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 

szóló döntéséről tájékoztassa a Dél-Pesti Tankerületi Központot. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, véleményezési joggal tárgyalja. A 

határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.  

 

Budapest, 2020. szeptember 24. 

 

 

   Haraszti Erika       Bese Ferenc 

gazdasági ügyintéző       polgármester 

előterjesztés készítője        előterjesztő  

 

 

 


