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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 2017. január 26-ai rendkívüli ülésére 
 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

Tárgy:   Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése 

 

Előterjesztő:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: - 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 
 

 

 Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 

 jogi előadó aljegyző jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 50. § (8) 

bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák 

felvételi körzetét. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehatásáról intézkedő 229/2012. (VIII.28.) Korm. 

rendelet 38/A. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Kormány az iskolák felvételi körzetének 

meghatározására és közzétételére köznevelési feladatokat ellátó hatóságként a megyeszékhely járási 

hivatalát jelölte ki.  

A felvételi körzet meghatározására 2016. december 31-ig hatáskörrel rendelkező Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 2016. november 30. napjáig bekérte és a Veszprémi Járási Hivatalnak átadta az 

érintett képviselő-testületek véleményét tartalmazó határozatokat. 

2017. január 1-i hatállyal módosult a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI 

rendelet) 24. § (1) bekezdése is, amely szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig 

tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. A véleményezési eljárás 

ennek alapján egy újabb egyeztetéssel bővült. 

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, 

vagy a körzethatárt módosító javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti 

járási hivatalt.  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala leveléhez csatoltan megküldte a 

járásban kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó 

tervezetét, melyet a Képviselő-testületnek 2017. február 15. napjáig véleményeznie kell. 

A tervezet az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján hozza meg döntését az általános 

iskolák felvételi körzetével kapcsolatban. 

 

 

Várpalota,  2017. január 23. 

 

 

   Campanari-Talabér Márta 
   polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. január 26-ai rendkívüli ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2017. (I. 26.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal által tervezett, Veszprém megye Várpalotai járása területén működő, 

kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek kialakításával. 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

Várpalota,  2017. január 26. 

 

  

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

mailto:várpalota@varpalota.hu

