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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
7/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

az önkormányzati fenntartású általános iskolába
történő felvételi/átvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe vehető sajátos helyzetről  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.)
66. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a következő rendeletet alkotja. 

A rendelet célja
1. §

Tapolca Város Önkormányzata intézmény-irányítási, illetve - fenntartási feladatainak
megvalósítása érdekében, a szülők szabad iskolaválasztási jogát biztosítva meghatározza az 
általános iskolába történő jelentkezés, felvétel szabályait, továbbá az általános iskolába
jelentkező gyermekek sajátos helyzetének fogalmát a Kt. 66. § (5) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően. 

A rendelet hatálya
2. §

A rendelet hatálya kiterjed a Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Tapolcai Általános Iskolára.

A tanulók beíratásával, átvételével kapcsolatos rendelkezések
3. §

(1) A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel
jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt a Kt. 42. § 
(1)- (2) bekezdésben és a 46-47. § -ban meghatározottak alapján.

(2) A Kt. 66. § (2) bekezdése alapján az általános iskola tagintézménye köteles felvenni,
átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a
működési, felvételi körzetében van.

(3) Tapolca Város Önkormányzata fenntartásába működő Tapolcai Általános Iskola 
tagintézményei kötelező felvételi kötelezettségeik teljesítése után, további felvételi, átvételi 
kérelmeket legfeljebb az alapító okiratukban meghatározott tanulólétszámig teljesítheti.

(4) Ha a tagintézmény körzethatárain kívülről is tud fogadni tanulókat, köteles előnyben
részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen
található, ahol az iskola székhelye, tagintézménye található. E körben a halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg.
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Sajátos helyzet meghatározása
4. §

A 2. § szerinti közoktatási intézmény vezetője által a felvételről/átvételről szóló döntéseik 
meghozatalánál sajátos helyzetként az alábbiak vehetők figyelembe. 

a)  A jelentkező testvére a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt, 
tagintézménnyel jogviszonyban viszonyban áll,

b) bármelyik szülője a közoktatási intézmény beíratási körzetében dolgozik, 
c)  testvére, szülője fogyatékos vagy tartósan beteg, 
d) a szülő munkahelye megegyezik a választott tagintézménnyel, 
e) a szülője a gyermeket egyedül neveli  

A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása 
5. §

(1) A Kt. 66. § (5) bekezdése alapján az általános iskola tagintézményei a kötelező felvételi 
kötelezettségük, valamint a sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a 
szabad férőhelyeire további felvételi kérelmeket is teljesíthetnek. Erről sorsolással 
döntenek.
(2) A sorsolásban érintett intézmény a fenntartó közreműködésével dönt a sorsolás időpontjáról. 
(3) Az intézmény a sorsolással kapcsolatos eljárást szabályzatban rögzíti. A
szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a sorsolás helyszínét,
b) a sorsolásban közreműködőket, 
c) a sorsolás menetét,
d) a szülők értesítését a sorsolás időpontjáról, helyszínéről, a sorsolással felvehető 

gyermekek számáról, a sorsolás eredményéről. 
(4) A szabályzatot a helyben szokásos módon az érintettekkel ismertetni kell.
(5) A sorsolás az érintettek számára nyilvános.

Eljárási rendelkezések
6. §

(1) Az intézmények e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani.
(2) A felvételi eljárás során a sajátos helyzet figyelembe vételét a felvételt kérő gyermek 
szülőjének kell írásban kérnie. A kérelmet az intézmény (általános iskola) vezetőjének 
kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó
körülményt, valamint csatolni kell a 7. § b) c), e), pontjában foglalt esetekben az annak
igazolására szolgáló dokumentumokat (munkáltatói, orvosi igazolás). A gyermek
felvételéről az intézményvezetője dönt. Abban az esetben, ha az intézmény vezetője 
valamennyi sajátos helyzetű gyermek felvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem 
tudja teljesíteni, azt a gyermeket kell előnyben részesíteni, aki a 7. § alpontjaiból többnek 
felel meg.
(3) Az intézményi felvételekről hozott intézményvezetői döntést írásba kell foglalni. Az 
intézmény írásban értesíti a szülőt, ha gyermekét, illetve a kiskorú tanulót törölni kell a 
nyilvántartásból.
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Záró rendelkezések

7. §.

E rendelet a kihírdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2010/2011 tanévre
történő felvételre/ átvételre vonatkozóan kell alkalmazni.  

Tapolca, 2010. február 15.

Császár László sk. Dr. Imre László sk.
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: 2010. február 15.

Dr. Imre László sk.
jegyző


	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete7/2010. (II. 15.) Kt. rendelete
	az önkormányzati fenntartású általános iskolába történő felvételi/átvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe vehető sajátos helyzetről
	A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 66. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja.
	A rendelet célja1. §
	Tapolca Város Önkormányzata intézmény-irányítási, illetve - fenntartási feladatainak megvalósítása érdekében, a szülők szabad iskolaválasztási jogát biztosítva meghatározza az általános iskolába történő jelentkezés, felvétel szabályait, továbbá az általános iskolába jelentkező gyermekek sajátos helyzetének fogalmát a Kt. 66. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
	A rendelet hatálya2. §
	A rendelet hatálya kiterjed a Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Általános Iskolára.
	A tanulók beíratásával, átvételével kapcsolatos rendelkezések3. §
	(1)	A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt a Kt. 42. § (1)- (2) bekezdésben és a 46-47. § -ban meghatározottak alapján.
	(2)	A Kt. 66. § (2) bekezdése alapján az általános iskola tagintézménye köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a működési, felvételi körzetében van.
	(3)	Tapolca Város Önkormányzata fenntartásába működő Tapolcai Általános Iskola tagintézményei kötelező felvételi kötelezettségeik teljesítése után, további felvételi, átvételi kérelmeket legfeljebb az alapító okiratukban meghatározott tanulólétszámig teljesítheti.
	(4)	Ha a tagintézmény körzethatárain kívülről is tud fogadni tanulókat, köteles előnyben részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye, tagintézménye található. E körben a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg.
	Sajátos helyzet meghatározása
	4. §
	A 2. § szerinti közoktatási intézmény vezetője által a felvételről/átvételről szóló döntéseik meghozatalánál sajátos helyzetként az alábbiak vehetők figyelembe.
	a)	 A jelentkező testvére a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt, tagintézménnyel jogviszonyban viszonyban áll,
	b)	bármelyik szülője a közoktatási intézmény beíratási körzetében dolgozik,
	c)		testvére, szülője fogyatékos vagy tartósan beteg,
	d)	a szülő munkahelye megegyezik a választott tagintézménnyel,
	e)	a szülője a gyermeket egyedül neveli
	A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása5. §
	(1) A Kt. 66. § (5) bekezdése alapján az általános iskola tagintézményei a kötelező felvételi kötelezettségük, valamint a sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyeire további felvételi kérelmeket is teljesíthetnek. Erről sorsolással döntenek.
	(2) A sorsolásban érintett intézmény a fenntartó közreműködésével dönt a sorsolás időpontjáról.
	(3) Az intézmény a sorsolással kapcsolatos eljárást szabályzatban rögzíti. A szabályzatnak tartalmaznia kell:
	a)	a sorsolás helyszínét,
	b)	a sorsolásban közreműködőket,
	c)	a sorsolás menetét,
	d)	a szülők értesítését a sorsolás időpontjáról, helyszínéről, a sorsolással felvehető gyermekek számáról, a sorsolás eredményéről.
	(4) A szabályzatot a helyben szokásos módon az érintettekkel ismertetni kell.
	(5) A sorsolás az érintettek számára nyilvános.
	Eljárási rendelkezések6. §
	(1)	Az intézmények e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani.
	(2)	A felvételi eljárás során a sajátos helyzet figyelembe vételét a felvételt kérő gyermek szülőjének kell írásban kérnie. A kérelmet az intézmény (általános iskola) vezetőjének kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt, valamint csatolni kell a 7. § b) c), e), pontjában foglalt esetekben az annak igazolására szolgáló dokumentumokat (munkáltatói, orvosi igazolás). A gyermek felvételéről az intézményvezetője dönt. Abban az esetben, ha az intézmény vezetője valamennyi sajátos helyzetű gyermek felvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a gyermeket kell előnyben részesíteni, aki a 7. § alpontjaiból többnek felel meg.
	(3)	Az intézményi felvételekről hozott intézményvezetői döntést írásba kell foglalni. Az intézmény írásban értesíti a szülőt, ha gyermekét, illetve a kiskorú tanulót törölni kell a nyilvántartásból.
	Záró rendelkezések
	7. §.
	E rendelet a kihírdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2010/2011 tanévre történő felvételre/ átvételre vonatkozóan kell alkalmazni.
	Tapolca, 2010. február 15.
		Császár László sk.	Dr. Imre László sk.
		polgármester 	jegyző
			
	A kihirdetés napja: 2010. február 15.
		Dr. Imre László sk.	jegyző

