
 

 
 

 
 

 
Általánosan kötelező érvényű rendelet (ÁKÉR) – 5/2017 

 
amely megszabja a város területén működő a város iskolafenntartói hatáskörébe 
tartozó, a tanköteles tanulóknak kötelező felvételt biztosító alapiskolák iskolai 

körzeteit 
 

 
 
 
 
Az általánosan kötelező érvényű rendelet javaslata:   
 

ü nyilvánosságra hozva a Város hirdetőtábláján, 2017.06.06-án 
 
ü nyilvánosságra hozva a Város honlapján 2017.06.06-án 

    
                      
Az általánosan kötelező érvényű rendeletre vonatkozó kiegészítő javaslatok, 
megjegyzések  benyújtásának határideje: 2017.06.16.  
 
A beérkezett hozzászólások száma: 0 
 
 
 
Az 5/2017 ÁKÉR- t  2017. június 29-én Somorja Város önkormányzata a 25/2017/VIII szám 
alatt elfogadta. 
 
 
 
 
Az ÁKÉR a város hirdetőtábláján 2017. június 30-án kerül kifüggesztésre. 
 
 

Az ÁKÉR 2017. július 15-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
       A város nevében:     H. Piačeková 
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Somorja Város 5/2017 számú általánosan kötelező rendelete, 
amely megszabja a Somorja Város iskolafenntartói hatáskörébe tartozó, a tanköteles 

tanulóknak kötelező felvételt biztosító alapiskolák iskolai körzeteit 
 

Somorja Város Képviselő-testülete az SZNT Tt. 369/1990 számú a községi 
önkormányzatokról szóló törvénye 11 § 4 bekezdése g pontja, illetve a SZNT Tt. 2003/596 
számú az iskolák önkormányzatáról szóló törvénye 8§ 1 bekezdése, és annak későbbi 
módosításai alapján az alábbi, Somorja Város közigazgatási területén érvényes  általánosan 
kötelező érvényű rendeletet adja ki:   
 

1. cikkely 
Bevezető rendelkezések 

 
 Ez az általánosan kötelező érvényű városi rendelet megszabja a Somorja Város 
iskolafenntartói hatáskörébe tartozó, a tanköteles tanulóknak kötelező felvételt biztosító 
alapiskolák iskolai körzeteit, valamint azon települések közös iskolai körzeteit, amelyekben 
nincs kötelező felvételt biztosító iskola vagy olyan iskola, amely a tankötelezettség idejére 
biztosítja az anyanyelven történő oktatást. 
 

     2. cikkely 
A tankötelezettség  

 
1) A tanuló általános tankötelezettségét az állandó lakhelye szerinti iskolai körzetben 

található  alapiskolában teljesíti, amennyiben törvényes képviselője nem dönt úgy, hogy a 
tankötelezettségnek az állandó lakhelyén kívüli körzetben tesz eleget. 

 

2) A tanuló általános tankötelezettségét teljesítheti az állandó lakhelye szerinti iskolai 
körzeten kívüli alapiskolában is, azon iskola igazgatójának beleegyezésével, ahová 
jelentkezik. 

 

3) A beiratkozáskor az igazgató köteles előnyben részesíteni azokat a tanulókat, akik állandó 
lakhelye az iskolai körzetben van.  

4) Ha a Somorja Város területén található alapiskolába olyan tanuló jelentkezik, akinek 
állandó lakhelye a városon kívül van, akkor annak az iskolának az igazgatója, amelybe 
a tanuló jelentkezett, figyelembe véve az iskola kapacitását, valamint előnyben részesítve 
és szem előtt tartva a somorjai állandó lakhellyel rendelkező tanulók törvényes 
képviselőinek érdekeit, írásos határozatot adhat ki a tanuló felvételéről az alapiskolába. 

5) Az iskola igazgatója a tanuló felvételéről a Somorja Városban található alapiskolába 
írásban értesíti annak az alapiskolának az igazgatóját, amelyben a tanuló állandó lakhelye 
van, illetve erről értesítést küld az iskola fenntartójának. 

 
 

3. cikkely 
A Somorja Város területén működő alapiskolák iskolai körzetei 

 

1) Somorja Város a városban található alapiskoláknak, melyeknek fenntartója: 
a) 3 iskolai körzetet, 
b) 1 közös (településközi) iskolai körzetet jelöl ki. 
   
2)  A Matej Bel Alapiskola iskolai körzetét a város közigazgatási területe alkotja, utcák 
szerint, valamint ide tartoznak Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza városrészek. 
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3) A Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin 
Mátyás Alapiskola iskolai körzetét a város közigazgatási területe alkotja, utcák szerint, nem 
tartozik ide a Tejfalusi utca valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza városrészek.  
 
4) A Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Šamorín -Mliečno 
iskolai körzetét a Tejfalusi utca és Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza városrészek 
alkotják.  
  
5) A Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin 
Mátyás Alapiskola közös (településközi) iskolai körzetét a következő települések alkotják: 
Bacsfa, Vörösmajor, Úszor, Nagypaka, Macháza és Gútor az 1-9. évfolyam számára, illetve 
Béke és Sárosfa az 5-9. évfolyam számára.   
 

4. cikkely 
Átmeneti rendelkezések 

 
Nem vesztik hatályukat azok a jogi aktusok, amelyek a tanköteles tanulók  alapiskolába való 
kötelező felvételével kapcsolatos jogállásból erednek, amennyiben azok ennek az általánosan 
kötelező érvényű rendeletnek hatályba lépéséig valósultak meg. Ez az általánosan kötelező 
érvényű rendelet első alkalommal  a 2017/2018-as tanévre vonatkozva szabja meg a 
tanköteles tanulók alapiskolába való kötelező felvételének módját.  

 
5. cikkely 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

 Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet a hatályba lépésével hatályon kívül helyezi 
a 11/2015 számú általánosan kötelező érvényű rendeletet Somorja Város iskolafenntartói 
hatáskörébe tartozó alapiskolák iskolai körzeteiről. 
 

6. cikkely 
Záró rendelkezések 

 
1) Ezt az általánosan kötelező érvényű 5/2017 számú rendeletet Somorja Város Képviselő-

testülete alkotta  2017. június 29-én a 25/2017/ VIII számú határozattal. 
2) Ennek az általánosan kötelező érvényű rendeletnek  későbbi kiegészítéseit, illetve a benne 

eszközölt változásokat Somorja Város Képviselő-testülete hagyja jóvá.  
3) Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet 2017. július 15-én lép hatályba. 
 
 
 
 
                                                                                                    Bárdos Gabriel 
                                                                                                a város polgármestere 
 


