
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/23-11/2020. 
 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

2020. október 28-i  
ülésére  

 
 
 
 
Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 

véleményezése  
 
 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 
 
Szavazás módja: egyszerű többség 
 
 
Az előterjesztés előkészítésében részt vett: 

Angyal Éva irodavezető 
       Mészáros Éva csoportvezető 
       Székelyhidi Noémi csoportvezető 
 
 
Az előterjesztés törvényességi vizsgálatát végezte: 
 
  

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető,  

jegyzői főtanácsadó  
 

 
 
 
 



2 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója Szauer István azzal a kéréssel fordult a 
képviselő-testülethez, hogy a települést érintő kötelező felvételt biztosító általános iskola 
2021/2022-es tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezetét véleményezze. A 
körzethatár megegyezik a 2020/2021-es tanévben érvényes körzethatárral. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése előírja, hogy a 
területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 
körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési területét. A 
felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell 
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 
 
A körzetjegyzéket minden évben ki kell egészíteni abban az esetben, ha új közterületet 
nevez el az Önkormányzat, vagy egy réginek megváltoztatja a nevét.  
 
Eplény településen lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek számára a 
kötelező felvételt az állami fenntartásban működő Gyulaffy László Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola biztosítja. 
A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzete Eplény község vonatkozásában – mivel 
egy intézményről van szó – nem változik. A körzet megváltoztatása, javítása egyéb okból 
nem indokolt. 
 
A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése előírja, hogy 
a felvételi körzetekkel kapcsolatos véleménynek 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. 
Eplény községből az általános iskolákba a 2020/2021-es tanévben 32 gyermek jár (ebből a 
kötelező felvételt biztosító általános iskolába: 8 fő).  Az általános iskolás gyermekek között 
nincs hátrányos helyzetű.  
 
Tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 11. pontja alapján a szolgáltatási körzetek meghatározása, 
ha a szolgáltatás a települést is érinti a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni a határozati 
javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 
 
Eplény, 2020. október 12. 
 

        Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (X. 28.) határozata 
 

a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek 
véleményezéséről 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A kötelező felvételt 
biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító 
Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2021/2022-es 
tanévre vonatkozó felvételi körzetével egyetért.  

 
2. Megállapítja, hogy az Eplény községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekek között hátrányos helyzetű általános iskolába járó 
gyermek nincs. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a 

Veszprém Tankerületi Központ igazgatóját.  
 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  a 3. pont vonatkozásában: 2020. október 31.  
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  Angyal Éva irodavezető 
 
 
Eplény, 2020. október 28. 
 
 
 

Fiskál János  dr. Dancs Judit 
 polgármester  jegyző 

 
 


