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Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése

Helyben
Tisztelt Közgyűlés!
Városunk alapfokú nevelési-oktatási intézményeiben a nevelő-oktató munkát a
Közgyűlés által jóváhagyott Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve szabályozza.
Az intézményekben folyó szakmai munka, valamint a feladatellátás tartalmi
jellemzőinek meghatározása során – a fejlesztési tervben foglaltak mellett – a
tanulók esélyegyenlőségének biztosítása is szükséges.
Az általános iskolák alapító okiratainak módosítása során, amely a jogszabályi
változások figyelembe vételével a fenntartó feladata, ezt a szempontot kívánjuk
előtérbe helyezni.

I. Tartalmi összefoglaló:
Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. törvény
módosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 66. §ának (2) bekezdését. A módosítás a tanulók esélyegyenlőségét javító szándékkal
rendelte el az iskolai körzetek felülvizsgálatát, a felvételi körzethatárok
meghatározásának elveit.
A Kt. 90. §-ának (19) bekezdése értelmében az intézményt fenntartó önkormányzat
kizárólagos hatásköre a működési (felvételi) körzet meghatározása, illetve
közzététele.
A körzet meghatározásánál figyelembe kell venni a tanköteles gyermekek számát, a
körzetben található iskolák befogadó képességét, az egyes intézménytípusok
összhangját, az egyenlő bánásmód követelményét.
A körzethatár meghatározása nem biztosíthat lehetőséget a hátrányos
megkülönböztetéshez.
A Kt. 2007. január 1-jétől feltétel nélkül kötelező szabályokat vezet be a
körzethatárok kialakítására.
E szerint, ha a településen több általános iskola működik, az egymással határos
felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles tanulóhoz
viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb
huszonöt százalékban térjen el.
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II. Az önkormányzat stratégiájához való viszonya:
A 2003-ban elfogadott közoktatási törvény módosításával az oktatási tárca a
gyermekek, tanulók érdekeit kívánja szolgálni, növelve az esélyegyenlőséget.
A törvény célja a szabályozási környezet oly módon történő fejlesztése, hogy a
nevelési-oktatási intézmények még eredményesebben működjenek, sikeresebben
fejlesszék a tanulók mindazon tudását, képességeit, amelyek nélkülözhetetlenek az
életben való boldoguláshoz.
Ezért is fontos feladatunknak tekintjük a helyi közoktatási intézményrendszer olyan
versenyképes szervezetté alakítását, amely sikeresen válaszol a kihívásokra és a
környezetünkből érkező változó igényekre.
III. Előzmények:
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. májusában az V-101 /23. 339/ 2003.
sz. határozatával elfogadta a közoktatási intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési tervének felülvizsgálatáról szóló előterjesztésünket. Ez a meglévő
feltételekre alapozva új irányvonalat is kijelölt mind a fenntartó, mind az intézmények
számára, melyek megvalósítása az intézményhálózat racionális fejlődését, a
társadalmi igényekhez való alkalmazkodását kell, hogy szolgálja.
IV. Várható szakmai hatások:
Az oktatás szolgáltató jellegének hangsúlyozása megköveteli, hogy az iskolák
biztosítani tudják mindazt a kínálatot, amelyet a szülői közösségek és gyermekeik
igényelnek, ezért az önkormányzat közoktatással összefüggő döntéseinek,
intézkedéseinek meghozatalakor „a gyermekek mindenek felett álló érdekének” kell
érvényesülnie.
V. Várható gazdasági hatások:
Az iskolai körzetek felülvizsgálata, illetve módosítása fenntartói többletköltséggel
nem jár.
VI. Kapcsolódások:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 128. § (16) bekezdése alapján
valamennyi közoktatási intézményünk alapító okiratát évente felülvizsgáljuk, amely
az esetleges jogszabályi változások figyelembe vételével évről évre ismétlődő
feladat.
VII. Fennmaradt vitás kérdések
Nem merültek fel.
VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására:
A nevelés-oktatás legfőbb célja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók mind teljesebb beillesztése a társadalomba, ennek érdekében hiányosságaik
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lehetőségeinkhez mért kompenzálása, miközben biztosítjuk számukra a gyermeki lét
örömeit és a mind teljesebb emberi életre való felkészülés lehetőségét.
Általános iskolák alapító okiratainak módosítása
A fentiek alapján az érintett általános iskolák esetében, a jogszabályi előírásnak
eleget téve, a 2007/2008. tanévtől,
az alábbi körzetmódosításokra teszünk
javaslatot:
1. A Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Iskola (3534
Miskolc, Fazola H. u. 2.) körzetéből az Annabánya-telep, Annabánya dűlő kerüljön át
a Könyves K. Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3534 Miskolc,
Könyves K. u. 2.) körzetébe, ezen kívül még az újonnan alakult utcák: Almás, Epres,
Gitár, Hegedű, Málnás utcák is a Könyves Kálmán Általános Iskola alapító
okiratában szerepeljenek.
2. A Fazekas-Istvánffy Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3525
Miskolc, Fazekas u. 6.) körzetéből a Tetemvár felső és a Nagyavas felső sor kerüljön
át a Bársony J. Általános Iskola (3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a.), a Tetemvár
alsó sor pedig a 10. Sz., Petőfi S. Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű
Iskola (3526 Miskolc, Katowice u. 17.) körzetébe.
3. A Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (3527
Miskolc, Éder Gy. u. 1.) körzetébe kerüljön be a Fonoda u., ugyanakkor a Gizella u.
kerüljön át a Szabó L. Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola (3530
Miskolc, Vörösmarty u. 76) körzetébe.
Határozati javaslat
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése „Javaslat iskolai körzetek
felülvizsgálatára” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Engedélyezi, hogy a Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két tanítási
Nyelvű Iskola (3534 Miskolc, Fazola H. u. 2.) körzetéből az Annabánya-telep,
Annabánya dűlő kerüljön át a Könyves K. Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (3534 Miskolc, Könyves K. u. 2.) körzetébe,
ezen kívül még az újonnan alakult utcák: Almás, Epres, Gitár, Hegedű,
Málnás utcák is a Könyves Kálmán Általános Iskola alapító okiratában
szerepeljenek.
2. Engedélyezi, hogy a Fazekas-Istvánffy Általános és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény (3525 Miskolc, Fazekas u. 6.) körzetéből a
Tetemvár felső és a Nagyavas felső sor kerüljön át a Bársony J. Általános
Iskola (3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a.), a Tetemvár alsó sor pedig a 10.
Sz., Petőfi S. Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (3526
Miskolc, Katowice u. 17.) körzetébe.
3. Engedélyezi, hogy a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola (3527 Miskolc, Éder Gy. u. 1.) körzetébe kerüljön be a Fonoda
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u., ugyanakkor a Gizella u. kerüljön át a Szabó L. Általános és Német Két
Tanítási Nyelvű Iskola (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76) körzetébe.
4. Ezzel egyidejűleg az intézmények alapító okiratát - beiskolázási körzet
tekintetében - a 2007/2008. tanévtől az 1- 7 sz. melléklet szerint módosítja.
Felelős:
Polgármester
Közreműködik: Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály
Határidő:
azonnal

Miskolc, 2006. december 15.

Fedor Vilmos
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