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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának fennta rtásában m őködı 

általános iskolákba történ ı tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajáto s 
helyzet megállapításáról 

 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján, valamint a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 66. § (5) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
A rendelet célja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kt. 66. § (5) 
bekezdés alapján meghatározza az önkormányzati fenntartású általános iskoláiban a 
felvételi, átvételi eljárás során a sajátos helyzet megállapításának szabályait. 
 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed: 
a) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı általános 

iskolákra; 
b) az önkormányzat által fenntartott általános iskolákba jelentkezı, felvételüket, 

átvételüket kérı tanköteles tanulókra; 
c) a gyermekek, tanulók szüleire, gondviselıjére (továbbiakban: szülı), 

törvényes képviselıjére. 
 

 
A sajátos helyzet meghatározása 

 
3. § 

 
 

E rendelet alkalmazásában sajátos helyzető a tanuló akinek  
a) testvére, szülıje fogyatékos vagy tartósan beteg; 
b) a szülıje, gondviselıje munkahelye a felvételi, illetve átvételi kérelemben 
megjelölt, az önkormányzat által fenntartott általános iskola körzetében van; 
c) testvére a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt iskolával tanulói jogviszonyban 
áll és tankötelezettségét a kérelemben szereplı intézményegységben teljesíti; 
d) óvodai nevelése a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt iskola körzetének 
valamelyik óvodájában folyt. 



 
 

 
Eljárási rendelkezések 

 
4. § 

 
 
(1) A felvételi eljárás során a sajátos helyzet figyelembevételét a felvételt kérı 
gyermek szülıjének vagy gondviselıjének kell írásban kérnie. A kérelmet az 
általános iskola igazgatójánál kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos 
helyzetet megalapozó körülményt, valamint csatolni kell a 3. § a)-b) pontjaiban foglalt 
esetekben az annak igazolására szolgáló dokumentumokat (munkáltatói, orvosi 
igazolás). A gyermek felvételérıl az iskola igazgatója dönt. 
 
(2) Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi sajátos helyzető 
tanuló felvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót 
kell elınyben részesíteni, aki a 3. § alpontjaiból többnek felel meg. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Kecskemét, 2008. december 18. 
 
 
 
Dr. Zombor Gábor sk.      Dr. Metzinger Éva sk. 
polgármester        jegyz ı 

 
 


