
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
18/2008.(IV.04.)számú rendelete 

az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekbe  
történő felvétel szabályairól 

és a sajátos helyzet fogalmának meghatározásáról 
 
 
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. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő rendeletet alkotja. 
 

A rendelet célja 
1.§ 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézmény-irányítási, illetve - 
fenntartási feladatainak megvalósítása érdekében, a szülők szabad óvoda-, illetve 
iskolaválasztási jogát biztosítva meghatározza az óvodába és általános iskolába 
történő felvétel szabályait, továbbá az általános iskolába jelentkező gyermekek 
sajátos helyzetének fogalmát a Kt. 66. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. 
 

A rendelet hatálya 
2.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekre (továbbiakban: intézmény): 
(1) óvodákra 
(2) általános iskolákra 
(3) az intézményben alkalmazottakra, illetve tanulókra 
(4) a gyerekek, tanulók szüleire, gondviselőjére (továbbiakban: szülő) 
 

I. Az óvodai felvétel 
A gyermekek beíratásával, átvételével kapcsolatos rendelkezések 

3.§ 
 
(1) Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező 
gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. 
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek 
körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. 
(3) Ha az óvoda nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, helyhiány 
miatt megtagadhatja a gyermek felvételét. 
(4) A körzeti (kötelező felvételt biztosító) óvoda köteles felvenni, átvenni azt a 
gyermeket, aki az 5. életévét betöltötte és lakhelye, tartózkodási helye az óvoda 
körzetében van, továbbá – a 3. életév betöltése esetén – nem tagadhatja meg a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, valamint annak a gyermeknek a felvételét, 
aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 41.§-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, 
illetve akinek a felvételét a gyámhatóság vagy a Családsegítő és Gyermekjóléti 



Központ kezdeményezte, feltéve ha lakóhelye, tartózkodási helye az óvoda 
körzetében található. 
 

Az óvodai beíratás rendje 
4.§ 

 
(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevelési évente egy 
alkalommal óvodai beíratást hirdet. A beíratás napját minden nevelési év április 15-e 
és április 30-a közötti két napra kell kitűzni. 
(2) Az óvodai beíratás napjáról a szülőket 30 nappal előtt tájékoztatni kell. 
(3) Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a felvételre 
az óvodavezető által felállított bizottság tesz javaslatot.  
(4) Az óvodák május 15-ig írásban értesítik a szülőket az óvodai felvételről. 
(5) A beíratás rendjéről szóló közleményt a Polgármesteri Hivatal teszi közzé az 
közgyűlési döntést követően a helyben szokásos módon. 
 
 

II. Az általános iskolai felvétel 
A tanulók beíratásával, átvételével kapcsolatos rendelkezések 

5.§ 
 
(1) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a működési, felvételi körzetében van. 
(2) Az általános iskolák az első osztályba történő felvétel előtt felvételi, alkalmassági 
vizsgát a gyermekek körében nem szervezhetnek. 
(3) A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására a szakértői bizottság 
szakvéleménye alapján nyernek felvételt a tanulók. 
(4) Ha az iskola 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, telephelye található. E körben a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja 
meg. 
 
 

Az általános iskolák első osztályos tanulóinak beíratási rendje 
6.§ 

 
(1) a) A felvételi eljárásban az iskolák először a körzetből jelentkezők felvételét 
rögzítik. 
b) Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos helyzetű vagy a sajátos 
nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete ezt indokolja. 
c) A fennmaradó szabad helyekre felvehetők a körzeten kívülről jelentkezők. Ha a 
jelentkezők száma meghaladja a felvehetőek számát, az általános iskola sorsolás 
útján dönt.  
d) A tárgyévet megelőző tanévben a beíratást követő 8 napon belül az iskolák 
postázzák a felvételről szóló értesítést a szülőknek és az illetékes óvodának. 
e) A beíratások rendjéről szóló közleményt a Polgármesteri Hivatal teszi közzé a 
közgyűlési döntést követően után helyben szokásos módon . 
 
 



A sajátos helyzet meghatározása 
7.§ 

 
(1) E rendelet alkalmazásában sajátos helyzetű a tanuló, aki/akinek 

(1) halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű  
(2) testvére, szülője fogyatékos vagy tartósan beteg 
(3) a szülő, gondviselő munkahelye megegyezik a választott intézménnyel 
(4) testvére a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt iskolával tanulói 

jogviszonyban áll 
(5) olyan településen rendelkezik állandó lakóhellyel, mely település Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város Önkormányzatával az általános iskolai feladatok ellátására 
közoktatási vagy intézményfenntartó társulási megállapodást  kötött 

(6) szülője, gondviselője a gyermeket egyedül neveli és munkahelye a körzetben 
van 

(7) óvodai nevelése a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt iskola körzetének 
valamelyik óvodájában, bölcsődéjében folyt 

(8) akit személyes körülményei alapján az intézmény vezetője sajátos 
helyzetűnek ítél 

(2) Az intézmény vezetőjének döntésére és a szülőt megillető jogorvoslatra a 
közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 83. §-a, valamint a nevelési, oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 36. §-a vonatkozik 
azzal, hogy a fenntartó nevében az erre a célra létrehozott bizottság jár el, melynek 
tagja az oktatással foglalkozó bizottság elnöke, a hivatal illetékes szervezeti 
egységének vezetője és a jegyző. 
 

A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása 
8.§ 

 
(1) Az intézmények 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 
9.§ 

 
(1) Az intézmények e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. 
(2) Az intézményi felvételekről hozott igazgatói döntést írásba kell foglalni. Az 
intézmény írásban értesíti a szülőt, ha gyermekét, illetve a kiskorú tanulót törölni kell 
a nyilvántartásból. 



(3) Az intézmény döntését határozatba kell foglalni, ha a jelentkezést, illetőleg a 
kérelmet részben vagy egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a tanulóra 
hátrányos döntést, illetve a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kéri a döntés 
határozatba foglalását. 
(4) A határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a jogorvoslati joggal kapcsolatos 
tájékoztatást is tartalmaznia kell. 
(5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, tanulót szülője, továbbá meghatalmazottja 
(Ptk. 222-223.§) képviselheti. 
(6) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a közoktatási törvény 83.§-
ának (2) bekezdésében meghatározott – határidőn belül nem nyújtottak be eljárást 
megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A 
másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. 
(7) A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A 
másodfokú döntés azonnali végrehajtása elrendelhető, ha azt a közérdek, illetve az 
iskola nyomós érdeke indokolja. 
 

Értelmező rendelkezések 
10. § 

 
E rendelet alkalmazásában 
(1) Gyermek: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. 
törvény 12. §-a szerinti kiskorú, 
(2) Tanuló: az a gyermek, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §  
(3) bekezdésében írtak szerint a választott intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, 
(3) Tartós betegség: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény  5.  §  p.) pontjában írtak szerint: azon kórforma, amely a 
külön jogszabályban meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosít, 
(4) Fogyatékos: az a gyermek, aki a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a.) pontja szerint 
fogyatékosnak minősül. 
 

Záró rendelkezések 
11. §. 

 
E rendelet 2008. április 15. napján lép hatályba.  
 
 
Nagykanizsa, 2008. március 27. 
 
 

Dr. Tuboly Marianna                                                              Marton István  
                      jegyző                                                                         polgármester 
 
A kihirdetés napja: 2008. április 4. 
 
 
 
 Dr. Tuboly Marianna 
  jegyző 


