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Ügyiratszám: Kp/69-9/2014/XII
Tisztelt Képviselő-testület!

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi önkormányzati fenntartású
általános iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról
szóló 10/2008. (IV.11.) rendelete (a továbbiakban: 10/2008. Rendelet) jelenleg még a hatályos
rendeletek között szerepel.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése értelmében 2013. január 1-jétől - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról a
magyar állam gondoskodik. E rendelkezés alapján 2012. december 31-ig a települési
önkormányzati fenntartásban működő, érintett intézmények fenntartója 2013. január 1-jétől a
magyar állam, amely fenntartói jogait és kötelezettségeit az állami intézményfenntartó
központon (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) keresztül gyakorolja. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ a fenntartásába került köznevelési feladatot ellátó
intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint az egyes irányító jogokat és
kötelezettségeket átvette.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak megvalósítása
érdekében a Képviselő-testület a 2012. december 14. napi ülésén az 534/2012. (XII.14.)
számú határozatával felhatalmazta Polgármester Urat a kerületi köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladat ellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok
és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás megkötésére és aláírására.
Fenti határozat értelmében a megállapodás aláírásra került.
2013. január 01. napjától Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatnak nem
feladata a köznevelési alapfeladatok ellátása, így a 10/2008. Rendelet hatályon kívül
helyezése szükséges.
A 10/2008. Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2014.(…) számú rendelet tervezetet
jelen előterjesztés 1. számú melléklete, a hatályos 10/2008. Rendeletet az előterjesztés 2. sz.
melléklete tartalmazza.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Mellékletek:
1. sz. melléklet …../2014.(…) sz. rendelet és hatásvizsgálati lap a 10/2008.(IV.11.) számú
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
2. sz. melléklet 10/2008. (IV.11.) számú hatályos rendelet
Budapest, 2014. február 6.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

megalkotja a 1. számú melléklet szerinti, a kerületi önkormányzati fenntartású általános
iskolákba felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló
10/2008. (IV.11.) rendeletet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2014.(….) számú rendeletet.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért
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1. sz. melléklet
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014.(…) számú rendelete
a kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető
tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) rendelet hatályon
kívül helyezéséről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető
tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) rendelet jelen rendelet
hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Nagy Hajnalka s.k.
jegyző

dr Bácskai János s.k.
polgármester
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető
tanulók sajátos helyzetének megállapításáról szóló 10/2008. (IV.11.) rendelet hatályon
kívül helyezéséhez
1. Társadalmi hatások
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelési intézmények a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerültek, így az általános iskolákba

felvehető, illetve átvehető tanulók sajátos helyzetének megállapítása már nem tartozik az
önkormányzat hatáskörébe. Így a rendelet elsődleges célja, hogy az önkormányzat hatáskörébe
tartozó feladatokat optimalizáljuk.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet hatályon kívül helyezésével az önkormányzat kiadásai nem emelkednek.

3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet nem igényel többlet adminisztrációt.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásával az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok optimalizálásra kerülnek.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetését nem érintik.
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2. számú melléklet
Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2008. (IV.11.) rendelete
a kerületi önkormányzati fenntartású általános iskolákba felvehető, illetve átvehető
tanulók sajátos helyzetének megállapításáról
Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 66. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Ferencvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
fenntartásában lévő általános iskolákhoz felvételi vagy átvételi kérelemmel forduló általános
iskoláskorú tanköteles tanulókra, és szüleikre, gondviselőikre.
A sorsolás nélküli felvétel szempontjából meghatározott sajátos helyzet
2. §
1

(1) Sajátos helyzetű az a tanköteles tanuló, aki
a) ferencvárosi lakos

b) testvére a felvételi, illetve átvételi kérelemben szereplő általános iskolában tanulói
jogviszonnyal rendelkezik, illetve rendelkezett, vagy
c) szülője, vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együttesen: szülő) a
kérelemben szereplő általános iskola alkalmazottja, vagy
d) szülője, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában köztisztviselői, vagy az
Önkormányzat fenntartásában lévő intézményben közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkezik, vagy
e) szülője ferencvárosi munkahely, vállalkozás dolgozója.
(2)1 A felvételnél az a)- e) pontok egyben fontossági (felvételi) sorrendet is jelentenek.

(1) Az általános iskola igazgatója minden körzeten kívüli jelentkezőt tájékoztat a sajátos
helyzetű tanulókkal kapcsolatos szabályokról és átadja részükre az e rendelet mellékletét
képező nyilatkozatot, melyen a szülő, gondviselő önkéntesen nyilatkozhat a tanuló sajátos
helyzetéről.
(2) Az általános iskola igazgatója a (3) bekezdés szerint benyújtott felvételi kérelmek alapján
hozott döntésről (felvétel, átvétel, elutasítás) határozatot hoz, amelyet írásban megküld a
tanuló szülőjének, gondviselőjének.
Tanuló felvétele sorsolással
3. §
(1) Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi
kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja
teljesíteni, abban az esetben sorsolás útján dönt.
(2) A sorsolást, a fenntartó által meghatározott általános iskolai beíratás időpontját követő
héten – a fenntartó felé bejelentett időpontban - kell lebonyolítani.
(3) Az általános iskola a sorsolással kapcsolatos eljárást szabályzatban rögzíti. A
szabályzatnak tartalmaznia kell:
1

Módosította a 10/2009. (IV.03.) rendelet 1. §-a, hatályos 2009. április 3-tól.

6

a) a sorsolás helyszínét,
b) a sorsolásban közreműködőket,
c) a sorsolás menetét.
(4) Az érintettek számára nyilvános sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat, az általános
iskola hirdetőtábláján történő kifüggesztésen, valamint hivatalos honlapján keresztül
tájékoztatja a sorsolás időpontjáról, helyszínéről, a sorsolással felvehető tanulók
számáról.
(5) A sorsolás eredményéről a kérelmet benyújtókat a döntésről szóló határozat
megküldésével kell értesíteni.
A szülő kötelezettsége
4. §
A szülő, gondviselő, ha gyermeke sorsolás alapján több iskolába is felvételt nyert, legkésőbb
a sorsolást követő 5 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni döntéséről. A nyilatkozat
elmulasztása jogvesztő.
Záró rendelkezések
5. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2)2 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Budapest, 2009. április 1.

2

Módosította a 10/2009. (IV.03.) rendelet 2. §-a, hatályos 2009. április 3-tól.
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Melléklet3

NYILATKOZAT A TANULÓ SAJÁTOS HELYZETÉRŐL
Tanuló neve: …………………………………………………………………………………………….
Tanuló lakcíme: …………………………………………………………………………………………
Szülő, gondviselő neve: …………………………………………………………………………………
Szülő, gondviselő címe ahová az értesítést kéri (postai, e-mail):
……………………………………..
……………….………………….………………………………………………………………………..
.
Intézmény neve, ahová a tanuló felvételét kéri: .....…………………………………………………...
……………….………………….………………………………………………………………………..
.

Sajátos helyzet leírása (KÉRJÜK A MEGFELELŐ RÉSZT/RÉSZEKET ALÁHÚZNI!):
A tanköteles tanuló:
a) Ferencvárosi lakos
b) testvére a felvételi, illetve átvételi kérelemben szereplő általános iskolában tanulói
jogviszonnyal rendelkezik, illetve rendelkezett vagy
c) szülője, vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együttesen: szülő) a kérelemben
szereplő általános iskola alkalmazottja vagy
d) szülője, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában köztisztviselői, vagy az Önkormányzat
fenntartásában lévő intézményben közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, vagy
e) szülője ferencvárosi munkahely, vállalkozás dolgozója.

Egyéb indok, megjegyzés :

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Budapest, 200.. ………………………..
…………………………………………………….
szülő, vagy törvényes képviselő aláírása

3

Módosította a 10/2009. (IV.03.) rendelet 3. §-a, hatályos 2009. április 3-tól.

8

