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Tisztelt Képviselő-testülete! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 

kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az általános iskolák felvételi körzetét. A felvételi 

körzetek megállapításához a kormányhivatalnak 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 a felvételi körzetek 

megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó 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 kormányhivatal február utolsó napjáig 

tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános 

iskolákat a kijelölt körzetekről. 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte a Veszprém megye kötelező felvételt 

biztosító általános iskoláinak, a körzethatárok meghatározásának tervezetét, mely jelen 

előterjesztés melléklete. 

 

A fentiekben írtak szerint az önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település 

jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.  

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek megállapításának feltételeit a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a  

tartalmazza, e helyzet fennállását kérelem alapján a jegyző állapítja meg.  

A településen jelenleg általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermek nem szerepel a 

jegyző nyilvántartásában. 

  

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2015. HATÁROZATA 

 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok  véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat meghatározó 

tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki: 

… 

Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település 

jegyzőjének nyilvántartásában Kékkút lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére 

küldje meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. november …... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


