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70/2020. (XII.1.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzata egyetért a Kiskőrösi Tankerületi Központ által 

kezdeményezett módosító javaslatával az általános iskolai körzethatárokat illetően 
és a következők szerint támogatja az általános iskolai körzethatárok módosítását: 
*A Hunyadi utca az 51. számtól az utca végéig tartozzon a Felsővárosi Általános Iskola 
körzetéhez. 
*A Mókus utca - mint új utca - és a Borostyán utca is mint új utca tartozzon a 
Kertvárosi Általános Iskola körzetéhez. 
*Az Ősök tere – utcanévváltozás okán – Apponyi tér elnevezéssel kerüljön a 
dokumentumba. 
*A teljes Semmelweis tér, a teljes Dr. Monszpart László utca, a teljes Május 1. tér és a 
teljes Magyar utca a Felsővárosi Általános Iskola körzetéből kerüljön át a Kertvárosi 
Általános Iskola körzetébe. 
*A teljes Polgár utca kerüljön át a Felsővárosi Általános Iskola körzetébe.  

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a 
2021/2022. tanévre a Kiskőrösi Tankerületi Központ illetékességi területén a 
Kiskunhalas közigazgatási területre a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
működési körzeteit a Kiskőrösi Tankerületi Központ által megküldött 
dokumentum szerint annak kizárólag Kiskunhalasra vonatkozó részét, jelen 
határozat 1. mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata – a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdése alapján a települési önkormányzat a 
véleményéről, az egyetértéséről vagy a körzethatár módosítását kezdeményező 
javaslatáról tájékoztatja az illetékes tankerületi központot – a jövőre nézve 
megfontolásra ajánlja a Kiskőrösi Tankerületi Központ figyelmébe azt a megoldási 
lehetőséget is, hogy a kiskunhalasi állami irányítású általános iskolák tartozzanak 
egy főigazgatóság alá és a teljes település lehetne egy beiskolázási körzet. Az adott 
tanévre való beiratkozások után a tanulók arányos szétosztásával lehetne 
biztosítani az egyes tanintézményekben a megfelelő HH-s és HHH-s tanulók 
arányát. 

 
4. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 



INDOKOLÁS 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (8) 
bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ feladata az általános iskolák 
felvételi körzetének meghatározása és közzététele. 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ az Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdésében és a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban Rendelet) 24. § (1)-(3) bekezdéseiben előírtaknak 
megfelelően a felvételi körzeteket felülvizsgálta.  

A Kiskőrösi Tankerületi Központ 2020. november 26. napján kelt levelében értesítette 
hivatalomat, hogy a kiskunhalasi általános iskolai körzetek felülvizsgálatához szükséges 
jegyzői adatszolgáltatás adatai alapján a jelenlegi körzethatárok nem biztosítják a (2) 
bekezdésben előírt, a hátrányos helyzetű tanulók számának legfeljebb 15 százalékpontos 
eltérését.  

*A KRK Központi Általános Iskola tanulói összlétszáma 540 fő, ebből 17 fő a hátrányos 
helyzetű tanuló, ez a tanulói létszám 3 %-a. 

*A Szent József Katolikus Általános Iskola tanulói összlétszáma 357 fő, ebből 26 fő a 
hátrányos helyzetű tanuló, ez a tanulói létszám 7 %-a. 

*A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola tanulói összlétszáma 444 fő, ebből 39 fő a 
hátrányos helyzetű tanuló, ez a tanulói létszám 9 %-a. 

*A Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola tanulói összlétszáma 272 fő, ebből 77 fő a 
hátrányos helyzetű tanuló, ez a tanulói létszám 28 %-a. 

*A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola tanulói összlétszáma 365 fő, ebből 26 fő a 
hátrányos helyzetű tanuló, ez a tanulói létszám 7 %-a. 

 

Fentiekre való tekintettel, megfelelve a jogszabályi előírásoknak, a kiskunhalasi általános 
iskolai körzetek határaiban bekövetkező változást a Tankerület az alábbiak szerint javasolja 
elfogadásra az Önkormányzat felé: 

*A Hunyadi utca az 51. számtól az utca végéig tartozzon a Felsővárosi Általános Iskola 
körzetéhez. 

*A Mókus utca - mint új utca - és a Borostyán utca is mint új utca tartozzon a Kertvárosi 
Általános Iskola körzetéhez. 

*Az Ősök tere – utcanévváltozás okán – Apponyi tér elnevezéssel kerüljön a dokumentumba. 

*A teljes Semmelweis tér, a teljes Dr. Monszpart László utca, a teljes Május 1. tér és a teljes 
Magyar utca a Felsővárosi Általános Iskola körzetéből kerüljön át a Kertvárosi Általános 
Iskola körzetébe. 

*A teljes Polgár utca kerüljön át a Felsővárosi Általános Iskola körzetébe.  

 

Tekintettel arra, hogy a deszegregáció fontos fenntartói szempont, a Kiskőrösi Tankerület 
igazgatója szükségesnek tartja körzethatár-módosítási javaslatának elfogadtatását Kiskunhalas 
Város Önkormányzatával, így biztosítani lehetne a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók arányának racionalizálását. 



A Rendelet 24.§ (1a) bekezdése alapján a települési önkormányzat a véleményéről, az 
egyetértéséről vagy a körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról tájékoztatja az 
illetékes tankerületi központot. 

A fentiek alapján véleményünk szerint a jövőre nézve megfontolásra ajánlanánk a Kiskőrösi 
Tankerületi Központ figyelmébe azt a megoldási lehetőséget is, hogy a kiskunhalasi állami 
irányítású általános iskolák tartozzanak egy főigazgatóság alá és a teljes település lehetne egy 
beiskolázási körzet. Az adott tanévre való beiratkozások után a tanulók arányos szétosztásával 
lehetne biztosítani az egyes tanintézményekben a megfelelő HH-s és HHH-s tanulók arányát. 

 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 
továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 

Kiskunhalas, 2020. december 01. 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 


















