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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közoktatásról szóló törvény, 2005. évi CXLVIII. törvénnyel módosított, 66.§ (2) 
bekezdése, mely 2007. január 1-től hatályos, szabályozza az iskolai felvételi eljárást, mely az 
eddigieken kívül meghatározza: 

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 tanulókhoz viszonyított aránya az egyes 
körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt százalékban térjen el.”  

Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további 
felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles előnyben részesíteni azokat, akiknek a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola 
székhelye, telephelye található. E körben a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételét 
csak helyhiány miatt tagadhatja meg.  

Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további 
felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány 
miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola, sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi 
kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos, 
vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja. A 
sajátos helyzetet az önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetet a közoktatási törvény meghatározza. A Gyámügyi Iroda 
közreműködésével összegyűjtött írásos szülői nyilatkozatok alapján a Közoktatási Iroda 
iskolai körzetenként megállapítja a hátrányos helyzetű tanulók számát, vizsgálja a törvényi 
előírások érvényesülését. 
 
A benyújtott rendeletben a tanulók, jogszabályban meghatározott, az iskolai beiratkozásnál 
figyelembe vehető, sajátos helyzetét kívánjuk szabályozni. 
 
Kérem, hogy a mellékletben szereplő rendelettervezetet vitassák meg és alkossák meg az 
Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvétel rendjéről szóló 
rendeletet. 
 
Budapest, 2007. március 1. 
 
 Tóth Mihály 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvétel rendjéről szóló 
rendelettervezet szövegét elfogadja. 
 
Felelős: Tóth Mihály 
  Polgármester 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
      végrehajtásra: azonnal 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata szükséges. 
 
RENDELETALKOTÁS 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata megalkotja a fenntartásában működő általános 
iskolákba való felvétel rendjéről szóló rendeletét. 
 
A rendelettervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű szavazata szükséges. 



 RENDELETTERVEZET 
 
 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
 …./…….(….) Kt. számú rendelete az Önkormányzat fenntartásában 
működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározása 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (A továbbiakban: közokt. tv.) 66.§ (2) pontja 
alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő 
valamennyi általános iskolára kiterjed. 
 
 A felvételi eljárás során sajátos helyzetű tanulók meghatározása 
 
2.§ A közokt. tv. 66.§ (2) bekezdése alkalmazásában: sajátos helyzetű az a tanuló, akinek a 
választott intézményben tanuló testvére van, abban az esetben, ha a tanuló és szülei 
(gondozói) Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén lakóhellyel, annak 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek. 
 
 
 Záró rendelkezések 
 
3.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 Tóth Mihály      dr. Szeles Gábor 
 polgármester          jegyző 
 



 
 INDOKOLÁS 
 
 Általános indokolás 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint a közokt. tv. 
66.§ (2) bekezdése alapján alkotja meg az általános iskolai felvételekkel kapcsolatos 
rendeletét. 
 
 Részletes indokolás 
 
 
1.§ A rendelet hatályát tartalmazza. 
 
2.§ Meghatározza az általános iskolai felvétel során sajátos helyzetű tanulók fogalmát. 
 



1. számú melléklet 
 
 

Az előterjesztés egyeztetve: dr. Csertus Mónika Igazgatási ágazatvezetővel. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
Nincs javaslat. 
 
Budapest, 2007. március 1. 
 
        Dr. Csertus Mónika sk. 
         ágazatvezető 
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