
Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2008. (XII. 23.) Kvt. rendelete 

az óvodai és az általános iskolai körzethatár kialakításáról, valamint a gyermekek sajátos 

helyzetének megállapításáról 

 

Felgyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX. 

törvény 65. § (2), 66. § (2) és (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az óvodai és az általános 

iskolai körzethatár kialakítására, valamint a gyermekek sajátos helyzetének megállapítására az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Felgyő község közigazgatási területén lakóhellyel 

(tartózkodási hellyel) rendelkező tanköteles korú tanulókra, valamint azok törvényes 

képviselőire. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (6640 Csongrád, 

Kossuth tér 7.) fenntartásában lévő alábbi nevelési-oktatási intézményekre: 

 

a) Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye László Gyula Általános Iskola, 

székhely: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

telephely: 6645 Felgyő, Széchenyi út 3. 

 

b) Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Felgyői Napköziotthonos Óvoda, 

székhely: 6645 Felgyő, Templom út 1. 

      telephely: 6645 Felgyő Templom út 1. 

 

A körzethatárok 

2. § 

 

(1) A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye László Gyula Általános 

Iskola felvételi körzetét Felgyő község teljes közigazgatási területe alkotja. 

(2) A Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye Felgyői Napköziotthonos Óvoda 

felvételi körzetét Felgyő község teljes közigazgatási területe alkotja. 

 

Sajátos helyzetű gyermek 

3. § 

 

Sajátos helyzetű az a gyermek,  

a) akinek törvényes képviselője a körzetben munkahellyel rendelkezik, vagy 

b) akinek testvére a körzetben nyert óvodai vagy iskolai felvételt, vagy 

c) aki a körzetben lévő nevelési-oktatási intézményt – a közlekedési viszonyok miatt – 

könnyebben meg tudja közelíteni, mint a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti körzetben 

lévő intézményt és erről a szülője nyilatkozatot tesz. 

 

4. § 

 

(1)    Jelen rendelet 2009. 01. 01-jén lép hatályba.    

(2)    A rendelet kihirdetéséről - hirdetőn történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik. 

 Ábel István       Petkovné Tápai Márta 

 polgármester       jegyző    

 

Záradék:  

A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2008. december 23-án  kihirdetést nyert. 

         Petkovné Tápai Márta jegyző 


