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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 50. 
§ (8) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és 
közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 38/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a kormány az iskolák felvételi 
körzetének meghatározására és közzétételére köznevelési feladatokat ellátó hatóságként a 
megyeszékhely járási hivatalát jelölte ki 2017. január 1-jétől.  
 
2017. január 1-jei hatállyal módosult a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése is, mely szerint a megyeszékhely 
szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt 
körzetek tervezetéről. A véleményezési eljárás ennek alapján egy újabb egyeztetéssel 
bővült. 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetője, Benczik Zsolt 
2017. január 12-én érkezett megkeresésében kérte az Eplény települést érintő kötelező 
felvételt biztosító általános iskola 2017/2018. tanévre tervezett felvételi körzetének 
ismételt véleményezését. 
(A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzetének tervezetét az előterjesztés 1. 
melléklete tartalmazza.) 
 
Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a 
véleményéről, vagy a körzethatárt módosító javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a 
megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 
 
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.  
 
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, 2017. január 18. 

 
     Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (I. 25.) 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 2017/2018. 
tanévre vonatkozó felvételi körzetének tervezetével egyetért. A tervezet a határozat 
1. mellékletét képezi.  

 
2. A képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy a döntéséről tájékoztassa a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának vezetőjét.  
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2017. január 30. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
  
 
Eplény, 2017. január 25.  
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 


