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Tisztelt Képviselő - testület!  
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Törvény) 50. § (8) 

bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az 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. (VII. 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.  

 

Veszprémfajsz település vonatkozásában a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi 

Általános Iskola (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 22., 037132) a kötelező felvételt biztosító 

általános iskola. 

 

Nyilvántartásunk szerint Veszprémfajszon lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0.  

 

A Törvény 50. § (10) bekezdése alapján nemzetiséghez tartozó gyermekek iskolai nevelés-

oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása 

előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését is. Ennek 

megfelelően beszerzésre kerül a Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 

véleménye is.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kormányhivatal által meghatározott általános iskola 

kötelező felvételi körzetének támogatását a határozati javaslat elfogadásával.  

 

Határozati javaslat:  

 

    /2016. (X. 26.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 2017/2018. tanévre meghatározott kötelező felvételt biztosító általános iskola 

körzethatárára vonatkozó tervezetével egyetért, mely szerint Veszprémfajsz település 

vonatkozásában a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 

Iskola (8248 Nemesvámos, Kossuth u. 22., 037132) a kötelező felvételt biztosító iskola.  

 

Megállapítja, hogy a rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermek nincs. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2016. november 30.  

Felelős: Kötél Krisztina jegyző  

 

Veszprémfajsz, 20156. október 25.  

                                                                                                     Fertig József s.k. 

                                                                                                       polgármester 


