Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete
az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak
meghatározásáról, az általános iskolai felvétel, átvétel szabályairól és a sajátos helyzet
meghatározásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. 16. § (1) bekezdése alapján, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: oktatási törvény) 90. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
oktatási törvény 66. § (2) bekezdésére, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.) számú MKM rendelet 16. §- ára tekintettel a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja az óvodai és az általános iskolai felvételi körzetek meghatározása,
továbbá az általános iskolai felvételi, átvételi kérelmekkel kapcsolatos eljárási szabályok
és a sajátos helyzet megállapítása.
(2) Az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles tanulóhoz
viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt
százalékban térjen el.

2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
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a) A Nagyatádi óvoda, Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: NKI) Árpád
Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskolára, az NKI Bárdos
Lajos Általános Iskola, sportiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási
Intézményre, az NKI Egyesített Óvoda, az NKI Móricz Zsigmond Általános Iskolára és
az NKI Tarkarét óvodára, valamint az NKI Ötvöskónyi Szivárvány Óvodára.”
b) Nagyatád, Bolhás, Ötvöskónyi Nevelési, Oktatási, Alapfokú Művészetoktatási
Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás ellátási területéről az általános
1 Módosította a 14/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 1.§-a 2012. január 1. napjával.

iskolákba jelentkező tanulókra, illetőleg azok szüleire, gondviselőjére, gyámjára (a
továbbiakban együtt: szülő).

3. Beiskolázási körzetek
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3. §
A felvételi körzet területét:
I. Az NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola esetében az 1. számú melléklet
II. Az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola, Sportiskola esetében a 2. számú melléklet
III. Az NKI Egyesített Óvodai telephelyei esetében a 3 számú melléklet
IV. Az NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola és az NKI Tarkarét óvoda esetében a
4. számú melléklet
V. Az NKI Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda esetében az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. Az általános iskolai felvétel, átvétel
4. §
(1) Az általános iskola nem tagadhatja meg annak a tanköteles tanulónak a felvételét, akinek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
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(2) Ha a Nagyatádon lévő 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 Nagyatád város területén van.
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, 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.
(3) Sajátos helyzetűnek minősül az a tanköteles tanuló, aki/akinek:
a) testvére(i) ugyanabba az iskolába jár(nak) vagy
b) védelembe vételét a gyámhatóság határozatban elrendelte, vagy
c) rendszeres gyermekvédelmi gondoskodásban részesül, vagy
d) testvére, szülője fogyatékos vagy tartósan beteg, vagy
e) a szülő munkahelye megegyezik a választott intézménnyel, vagy
2 Módosította a 14/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a 2012. január 1. napjával.
3 Módosította a 14/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 3.§-a 2012. január 1. napjával.

f) a szülő munkahelye az iskola körzetében van, vagy
g) a szülő munkahelye Nagyatád városban van.
(4) A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt, az e
rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott tényekre vonatkozóan.
(5) Abban az esetben, ha a főigazgató valamennyi sajátos helyzetű gyermek felvételi,
átvételi kérelmét nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesítenie, aki a 4. §
(3) bekezdés pontjaiból több kritériumnak felel meg.
Azonos számú feltételek együttes teljesülése esetén a főigazgató a jelentkezők közül
sorsolással dönt az oktatási törvény szabályai szerint.
5. Záró rendelkezések
5. §
(1)

Az e rendeletben alkalmazott fogalmak, illetve az itt nem szabályozott kérdések
tekintetében az oktatási törvény, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI.8.) számú MKM rendelet szabályai irányadók.

(2)

Ez a rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba.

Ötvöskónyi, 2011. október 10.

Pusztai László
polgármester

Veszner József
címzetes főjegyző

1. melléklet
NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola felvételi körzete
Ady köz
Ady Endre utca
Ámor köz
Ámor utca
Árpád utca
Bartók Béla utca
Ciklámen utca
Csalogány sor
Erkel Ferenc utca
Fácán sor
Fecske utca
Fogoly utca
Harkály utca
Hársfa utca
Honvéd köz
Honvéd utca
Hóvirág utca
Hunyadi utca
Ibolya utca
Jókai utca
József Attila utca
Kiszely László utca
Kodály Zoltán utca
Kossuth utca (keleti oldal) 2-48-ig
Liget utca
Mártírok útja
Móricz Zsigmond utca
Rigó utca
Rinya utca
Somssich Eszter utca
Szabadság tér
Szabadság utca
Szarka utca
Szarvas utca
Széchenyi tér
Tölgyfa utca
CSÁO
Bakháza 7 – 8. osztályos tanulók
Bolhás
Háromfa 7 – 8. osztályos tanulók
Ötvöskónyi

2. melléklet
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola és Sportiskola felvételi körzete
Ács utca
Alkotmány utca
Aradi utca
Arany János utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Barapuszta
Baross Gábor utca
Báthory utca
Bercsényi utca
Beregszászi utca
Bezerédi utca
Béke utca
Bocskai utca
Czindery Ignác utca
Csokonai utca
Damjanich utca
Dózsa György utca
Döbrögi Erdészház
Eperjesi utca
Fürdő utca
Gyár köz
Gyár utca
Háromfai utca
Hild János sétány
Hókamalom puszta
Honfoglalás tere
Kápolna utca
Koch Róbert utca
Kolozsvári utca
Komáromi utca
Korányi Sándor utca
Kossuth utca (nyugati
oldal) 1-55-ig
Lőcsei köz

Lőcsei utca
Mező utca
Munkácsy utca
Munkás utca
Nagy Imre tér
Napfény utca
Petőfi tér
Petőfi utca
Pozsonyi utca
Rákóczi utca
Rókus köz
Rózsa utca
Rózsadomb utca
Rozsnyói utca
Segesvári utca
Selmecbányai utca
Somogyi Béla utca
Somogyszobi utca
Szabadkai utca
Szabó Dezső utca
Szent István park
Szentkirályi utca
Szigetvári utca
Tallián Andor utca
Tavasz utca
Táncsics utca
Temesvári utca
Újkút puszta
Ungvári utca
Vasút utca
Zrínyi köz
Zrínyi utca
CSÁO
Bakháza 7 – 8. osztályos tanulók
Bolhás
Háromfa 7 – 8. osztályos tanulók
Ötvöskónyi

3. melléklet
Egyesített Óvoda felvételi körzete

Napsugár Óvoda

Nyitnikék Óvoda

Alkotmány utca

Ács utca

Arany János utca

Állomás utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Baross Gábor utca

Báthory utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Bercsényi utca

Beregszászi utca

Bezerédi utca

Bercsényi utca

Bocskai utca

Flórián tér

Csokonai utca

Csokonai utca

Czindery utca

Czindery utca

Dózsa György utca

Dózsa György utca

Honfoglalás tér

Koch Róbert utca

Kápolna utca

Korányi Sándor utca

Komáromi utca

Lőcsei utca

Mező utca

Mező utca

Munkás utca (északi rész)
1-61-ig
Petőfi tér

Munkás utca (déli része)
2-36-ig
Rókus köz

Napfény utca

Somogyi Béla utca

Somogyszobi utca

Somogyszobi utca

Tallián utca

Tallián utca

Zrínyi utca, Zrínyi köz
Kiserdő
Halastópuszta
Gyár köz

Százszorszép Óvoda
Hétpettyes Óvoda

Barapuszta

Ady Endre köz

Béke utca

Ady Endre utca

Erzsébet királyné

Honvéd utca

Fürdő utca

Honvéd köz

Háromfai utca

József Attila utca

Petőfi utca

Rinya utca

Rákóczy utca

CSÁO (Családok Átm.Otthona)

Rózsadomb utca
Szentkirályi utca
Szigetvári utca
Táncsics utca
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4. melléklet a 12/20112011. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
Háromfa és Bakháza községek közigazgatási területei
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5. melléklet a 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelethez
Ötvöskónyi község közigazgatási területe

4 Beiktatta a 14/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdése 2012. január 1. napjával.
5 Beiktatta a 14/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdése 2012. január 1. napjával.

