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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 2020. október 07-ei rendkívüli ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

Tárgy:   Köznevelési intézmények 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 50. § (8) bekezdése alapján a területileg 

illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a 

pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek 

megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt 

települési önkormányzatok véleményét. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint eljárva a felvételi körzetek 

megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az 

illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 

település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát 

intézményi és tagintézményi bontásban.  
 

A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 

nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező 

javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 

 

Az illetékes tankerületi központ az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés 

figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési 

önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § 

(10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy 

körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést 

követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. 

 

A Veszprémi Tankerületi Központ levelében az általuk 2020. február 29-én megküldött, jelenleg 

érvényben lévő körzetek listáját kéri véleményezni. 

 

Az érvényben lévő, jóváhagyott dokumentum az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

 

- Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 239/2019. (XII. 12.) képviselő-

testületi határozatával Várpalota Város közigazgatási területén 2020. év május 1-jei hatállyal 

a jelenlegi Marx utca elnevezését gróf Sztáray Antal utcára változtatta.  

 

- Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 239/2019. (XII. 12.) képviselő-

testületi határozatával Várpalota Város közigazgatási területén 2020. év május 1-jei hatállyal 

a jelenlegi Resán Mihály utca elnevezését Ney Dávid utcára változtatta.   

 

- Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 239/2019. (XII. 12.) képviselő-

testületi határozatával Várpalota Város közigazgatási területén 2020. év május 1-jei hatállyal 

a jelenlegi Károlyi Mihály utca elnevezését Hamvas Béla utcára változtatta.   

 

A Veszprémi Tankerületi Központ jelenlegi kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi 

körzete nem tartalmazza a három utcanév változást, amelyet célszerűnek tartok átvezettetni. 

 



 

A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát 

intézményi és tagintézményi bontásban a határozati javaslat 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

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

iskolák felvételi körzetével kapcsolatban! 

 

 

 

Várpalota,  2020. október 01. 

 

 

   Campanari-Talabér Márta 

polgármester 



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: várpalota@varpalota.hu 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. október 07-ei rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

…/2020. (X. 07) képviselő-testületi 

határozat:  

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi Központ 

felvételi körzethatárok dokumentumát az alábbi módosításokkal fogadja el:  

   Marx utca elnevezés helyett gróf Sztáray Antal utca 

 Resán Mihály utca elnevezés helyett Ney Dávid utca  

 

Károlyi Mihály utca elnevezés helyett Hamvas Béla utca szerepeljen.  

 

2.)  A határozat 1. sz. melléklete tartalmazza a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Várpalota,  2020. október 07. 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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2. sz melléklet az előterjesztéshez 

    1. sz. melléklet a …../2020. (X…..) határozathoz 

 

 

 
Intézmény neve 

 
Hátrányos helyzetű 
tanulók/gyermekek száma 

 
Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola 

 
6 

 
Várkerti Általános Iskola 

 
3 

 
Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskola 

 
16 

 
Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskola 

 
9 

 
Bán Aladár Általános Iskola 

 
7 

 
Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskola 

 
11 

 
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
EGYMI 

 
24 

 
Összesen: 

 
76 

 

 


