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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. február 28-i ülésére
felvételi körzethatárok módosítására vonatkozó vélemény kialakítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében:
„A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési
tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek
megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.”
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználásáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1-3 bekezdései értelmében:
„24. § (1) 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 szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és
tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat
és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről.
(2) Ha a településen, kerületben több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, 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 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen
belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes
általános iskolába járó gyermek létszámával. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli
arányának meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban:
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általános iskola vagy
tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét egyetlen körzetként kijelölni.
(3) Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének
kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés
nem tartható meg, feltéve hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az ötven
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százalékot, és egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes
tanköteles tanulójának felvételéhez. Az elégséges férőhelyek meglétét az iskola alapító okiratában
meghatározott maximális tanulói létszám alapján kell megállapítani.”
Hivatalunkba 2013. február 20-án érkezett meg a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának adat és
véleménykérő levele a felvételi körzethatárok kijelölésével kapcsolatban (az előterjesztés 1. sz. melléklete).
2013. február 14-én a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületének igazgatója támogatólag
továbbította Önkormányzatunkhoz a Somogyi Imre Általános Iskola valamint a Gyulai Gaál Miklós Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatónői által a beiskolázási körzethatár módosítására
vonatkozó javaslatát, kérve, hogy önkormányzatunk véleményét e javaslatban foglaltak szerint alakítsa ki (az
előterjesztés 2. sz. melléklete).
A módosítási kérelmet a gyermekek számának beiskolázás szempontjából megfigyelt aránytalan eloszlásával
indokolják (153-61 fő).
Javaslatuk szerint az új körzet kialakítása a következőképpen alakulna:
1. Somogyi Imre Általános Iskola körzete: a 40-es főút és az attól északra eső városrész az Abonyi Lajos
úttal bezárólag.
2. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: a 40-es főúttól délre eső
és az Abonyi Lajos úttól keletre lévő városrész, kivéve a határoló utakat.
Rebek Éva az intézményi pedagógiai program alapján kérte továbbá véleményezni városi beiskolázási terület
létrehozását a Somogyi Imre Általános Iskola emelt szintű testnevelési valamint a Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emelt szintű ének-zenei osztályainak vonatkozásában.
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a szakmai javaslatnak megfelelő vélemény meghatározását.

…/2013. (II. 28.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony város beiskolázási körzethatárának módosítására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. §-a alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdésében meghatározott jogkörében az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az abonyi általános iskolák felvételi körzetének
meghatározására vonatkozó véleményét a határozat melléklete szerinti tartalommal adja meg.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat megküldésével
tájékoztassa a Képviselő-testület véleményéről a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Valamennyi Osztályvezető
Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Somogyi Imre Általános Iskola
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Abony, 2013. február 22.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester

Előterjesztés 1. sz. melléklete
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Előterjesztés 2. sz. melléklete
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Határozat 1. sz. melléklete

Városi Önkormányzat
Képviselő-testületétől

Telefon/Fax: (53) 360-010
Telefon: (53) 562-095

H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

Pest Megyei Kormányhivatal
dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott részére

Budapest
Városház u. 7.
1052
Tisztelt Kormánymegbízott Úr!
Az abonyi általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatban Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az alábbi véleményt alakította ki:
A Somogyi Imre Általános Iskolára valamint a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézményre vonatkozóan a gyermekek beiskolázás szempontjából mutatott aránytalan
eloszlásának javítása érdekében az új körzet határainak kialakítására a következő javaslatot tesszük:
1. Somogyi Imre Általános Iskola körzete: a 40-es főút és az attól északra eső városrész az Abonyi Lajos
úttal bezárólag.
2. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: a 40-es főúttól délre eső
és az Abonyi Lajos úttól keletre lévő városrész, kivéve a határoló utakat.
Az intézményi pedagógiai program alapján javasoljuk városi beiskolázási terült létrehozását a Somogyi Imre
Általános Iskola emelt szintű testnevelési, valamint a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény emelt szintű ének-zenei osztályoknak.
Tájékoztatjuk, hogy jelenlegi adataink alapján a módosított körzethatárok kialakítása megfelel a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 24. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt előírásoknak.
Abony, 2013. február 28.

6

