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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A nemzeti köznevelésről1szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) 
bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság (a jogszabály értelmében a 
megyeszékhely szerinti járási hivatal) a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan is meghatározta 
az iskolák felvételi körzetének tervezetét. 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának hivatalvezetője a VE-
09B/HAT/2825-1/2017 ügyszámú levelében kérte Gyulakeszi Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete véleményét Gyulakeszi község kötelező felvételt biztosító általános 
iskoláinak körzethatárokra vonatkozó tervezetéről. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 24. § (1) 
bekezdése szerint eljárva, a megyeszékhely szerinti járási hivatal a felvételi körzetek 
megállapításához minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén 
található települési önkormányzatok véleményét, január 15-éig pedig tájékoztatja a 
települési önkormányzatokat, és az illetékességi területén működő általános iskolákat az 
illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50.§ (10) bekezdése szerinti esetben a 
nemzetiségi önkormányzatokat a kijelölt körzetekről.  
 
A rendelet 24.§ (1) bekezdése kiegészült a 2017. január elsejétől hatályos (1a) és (1b) 
bekezdésekkel: (1a) „A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, 
valamint az Nkt. 50.§ (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az 
egyetértésről vagy a körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig 
tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.” 
(1b) „A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés 
figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési 
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat a tankerületi 
központokat, valamint az Nkt. 50.§ (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi 
önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező 
javaslattétel esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a tankerületi központtal történt 
egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.” 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143416.608491#foot1


 
A települési 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, 
tagintézményi bontásban.  
 
Abban az esetben, ha a településen több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási 
hely működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított 
aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó 
hátrányos helyzetű gyermekek település egészére kiszámított aránya. 
 
Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely 
körzetének kialakításánál a hátrányos helyzetű gyermekek „körzeti aránya” túllépésére 
vonatkozó rendelkezés nem tartható meg.  
 
Gyulakeszi község közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános 
iskola a tervezet szerint: 
201170-Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye 
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4. 
 
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének nyilvántartásában nem szerepel 
Gyulakeszi községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű gyermek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a) Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által 
összeállított, Gyulakeszi Község közigazgatási területére 
vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatár tervezetettel egyetért.  

 
b) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 
nyilvántartásában Gyulakeszi településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, 
általános iskolába járó gyermek nem szerepel. 

   
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tapolca, 2017. október 5. 
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