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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2011. március 31-ei ülésére 
 
Tárgy: Javaslat az általános iskolai tanulók felvételéhez, valamint átvételéhez szükséges 
sajátos helyzet megállapításáról szóló 12/2007. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 66.§ (5) szerint „… Ha az általános iskola - a 
megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, 
az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt a jelentkezők között. A sorsolásra a 
felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos 
nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt sajátos helyzete indokolja. A sajátos 
helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg.” 
 
 
A 12/2007. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a szerint: 
„Sajátos helyzetűnek minősül az a tanköteles tanuló: 
   a) aki állandó lakóhellyel rendelkező újpesti lakos,  
   b) akinek testvére a felvételi, illetve átvételi jelentkezési kérelemben szereplő 

intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, 
   c) aki a kötelező felvételt/átvételt biztosító iskola körzetében járt óvodába, 
   d) akinek szülője, gondviselője Újpest Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási 

intézményben dolgozik, 
   e) akinek szülője, gondviselője újpesti munkahely, vállalkozás dolgozója.” 
 
A rendelet módosításával szeretnénk biztosítani, hogy az Újpest Önkormányzat 
fenntartásában lévő intézmények és tulajdonában vagy résztulajdonában lévő gazdasági 
társaságok dolgozójának gyermeke, gondviseltje is minősüljön sajátos helyzetűnek. 
  
A módosítással a rendelet 3. § c) és e) pontjai törlésre kerülnek: a c) pontot indokolatlannak 
tartjuk, mert az iskolák beiskolázási körzete folyamatosan változott; az e) pontban leírtak 
hitelt érdemlő igazolását az elmúlt évek gyakorlata nem igazolta vissza. 
 
A rendelet tervezete az előterjesztéshez mellékelve található. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az általános iskolai tanulók felvételéhez, 
valamint átvételéhez szükséges sajátos helyzet megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, és 
ezzel megalkotja a …/2011. (…) számú rendeletét. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2011. április 1. 
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