
11/2015-ös számú, a Somorja Város létesítő hatáskörébe tartozó alapiskolák
iskolai körzeteiről szóló általánosan kötelező érvényű rendelet, amely az

iskolaköteles korú tanulók számára meghatározza a Somorja Város létesítői
hatáskörébe tartozó alapiskolák iskolai körzeteit

Somorja Város Önkormányzata az önkormányzatokról kiadott 369/1990-es sz. törvény 6.
paragrafusa, továbbá 11. paragrafusa 4. bekezdésének g) pontja alapján, ill. e törvény későbbi
kiegészítései és módosításai alapján, az iskolák államigazgatásáról és iskolai önkormányzatokról
kiadott 596/2003-as sz. törvény  8. paragrafusa 1. bekezdésének, valamint a további vonatkozó
törvények felhasználásával az alábbi általánosan kötelező érvényű rendeletet adja ki:

1. cikkely
Bevezető rendelkezések

Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet meghatározza a Somorja Város létesítői hatáskörébe
tartozó alapiskoláknak, valamint azoknak a községeknek a közös iskolai körzeteit, amelyek nem
létesítettek alapiskolákat, ill. nem létesítettek az adott tanítási nyelven alapiskolát, amelyek a
tanulók számára lehetővé tennék a kötelező iskolalátogatás teljesítését.

2. cikkely
A kőtelező iskolalátogatás teljesítése

1) Az alapiskolás tanuló abban az iskolai körzetben tesz eleget iskolalátogatási kötelezettségének,
amelyben állandó lakhelye van, amennyiben a tanuló törvényes képviselője nem dönt úgy, hogy
a tanuló más, az állandó lakhelyén kívüli iskolai körzetben tesz eleget iskolalátogatási
kötelezettségének.

2) A tanuló az állandó lakhelyén kívüli iskolai körzetben olyan esetben tehet eleget iskolalátogatási
kötelezettségének, amennyiben annak az iskolának az igazgatója, ahová a tanuló jelentkezik,
ebbe beleegyezik.

3) Az alapiskolába történő beíratás során az iskola igazgatója köteles előnyben részesíteni azokat a
tanulókat, akiknek állandó lakhelyük az alapiskola körzetében van.   

3. cikkely
A kötelező iskolalátogatás teljesítése olyan tanulók esetében, akiknek állandó lakhelyük

Somorján kívül van

1) Amennyiben a Somorja Város területén levő alapiskolába olyan tanuló jelentkezik, akinek
állandó lakhelye a város területén kívül van, annak az alapiskolának az igazgatója, amelybe a
tanuló ezen általánosan kötelező érvényű rendelet 1. cikkelye alapján jelentkezett, az iskola
kapacitását figyelembe véve és előnybe részesítve azon tanulók törvényes képviselőinek az
érdekeit, akiknek állandó lakhelyük Somorja Város területén van, a fentieket figyelembe véve
állítja ki az írásbeli igazolást a tanuló beiratásáról az adott alapiskolába. 

2) A Somorja Város területén levő alapiskola igazgatója a tanuló felvételéről értesíti annak az
alapiskolának az igazgatóját, amelyik a tanuló állandó lakhelyéhez tartozó iskolai körzetben
van, ugyanúgy az alapiskola létesítőjét is. 
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4. cikkely
A kötelező iskolalátogatás teljesítése olyan tanulók esetében, akiknek átmeneti

lakhelyük Somorján van

Amennyiben a Somorja Város területén levő alapiskolába olyan tanuló jelentkezik, akinek átmeneti
lakhelye Somorján van, annak az alapiskolának az igazgatója, amelybe a tanuló jelentkezett, ezen
általánosan kötelező érvényű rendelet 1. és 3. cikkelyei alapján felveheti a tanulót az iskolába,
miközben tekintettel kell lennie az iskola kapacitására és előnybe kell részesítenie azon tanulók
törvényes képviselőinek az érdekeit, akiknek állandó lakhelyük Somorja Város területén van. A
tanuló beíratásáról az írásbeli igazolást az adott alapiskolába a fentiek figyelembe vételével állítja ki. 

5. cikkely
A Matej Bel Alapiskola iskolai körzete

1) Az alapiskola iskolai körzetét a Somorja Város területén levő utcák, valamint Tejfalu,
Csölösztő, Sámot, Királyfia és Bucsuháza városrészek képezik. 

2) A közös iskolai körzetet az alábbi községek képezik:
Bacsfa, Felbár, Keszölcés, Béke, Szarva, Tárnok, Macháza, Sárosfa (5-9. évfolyamok).

6. cikkely
A Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola iskolai körzete

1) Az alapiskola iskolai körzetét a Somorja Város területén levő utcák képezik a Tejfalusi utcán
kívül. 

2) A közös iskolai körzetet az alábbi községek képezik:
Bacsfa, Vörösmajor, Úszor, Nagypaka, Macháza, Gútor (1-9. évfolyamok), Béke, Sárosfa (5-9.
évfolyamok).

7. cikkely
A somorja-tejfalui Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola iskolai körzete

3) Az alapiskola iskolai körzetét a Tejfalusi utca, valamint Tejfalu, Csölösztő, Sámot, Királyfia és
Bucsuháza városrészek képezik. 

8. cikkely
Záró rendelkezések

Az olyan tanuló törvényes képviselőjének, akinek állandó lakhelyén nincs alapiskola és a tanuló az
iskolai körzetek szerint meghatározott, szomszéd községben levő alapiskolát látogatja, az állami
költségvetésből az útiköltség összegében megtérítik a költségeket. 

9. cikkely
Érvénytelenítő rendelkezések

Ezen általánosan kötelező érvényű rendelet hatályba lépésével érvényét verszti a Somorja Város
létesítői hatáskörébe tartozó alapiskolák iskolai körzeteiről kiadott 3/2004-es, valamint a 9/2004-es,
2/2006-os, 7/2007-es és 11/2009-es sz. általánosan kötelező érvényű rendeletek. 
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10. cikkely
Záró rendelkezések

1) Ezt az általánosan kötelező érvényű rendeletet Somorja Város Önkormányzata 2015. október
29-én a 9/2015/X sz. határozatával hagyta jóvá.

2) Ennek az általánosan kötelező érvényű rendeletnek a módosításait és kiegészítéseit Somorja
Város Önkormányzata hagyja jóvá.

3) Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

                                                       

                                                                                             Bárdos Gábor
                                                                                                             a város polgármestere
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