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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok tervezetét a Képviselő-testület a 
2017. október 6-i nyilvános ülésén tárgyalta. A Képviselő-testület a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által megküldött tervezettel egyetértett.  
 
Az iskolai felvételi körzetek meghatározására vonatkozó jogszabályok 2017. január elsejétől 
változtak. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 38/A § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a Kormány az iskolák felvételi körzetének meghatározására és 
közzétételére, köznevelési feladatokat ellátó hatóságként 2017. január 1-jétől a megyei 
kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely járási hivatalát jelölte ki. 
Városunk esetében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala az eljáró 
hatóság.  
 
Ugyancsak 2017. január elsejei hatállyal módosult továbbá a nevelési intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 24.§ (1) bekezdése is, mely szerint „a megyeszékhely 
szerinti járási hivatal január 15-éig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt 
körzetek tervezetéről”.  
 
Ennek alapján a véleményeztetési eljárás egy újabb egyeztetéssel bővült, ezért a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala megküldte a 2018/2019-es tanévre 
vonatkozó iskolai körzethatárok tervezetét és kérte Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete véleményét. 
 
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.  
 
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.  



 
2013. szeptember 1-jétől a jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
megállapítására irányuló eljárás során – az ügyfél erre irányuló kérelme esetén - megvizsgálja a 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel 
megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.  
 
Tapolca városban a 2018. január 15-i állapotnak megfelelően a 

1. Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában: 2 fő, 
2. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolában: 6 fő, 
3. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében: 9 fő, 
4. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar- Angol Két Tanítási 

Nyelvű Tagintézményében: 1 fő, 
5. Szász Márton Általános Iskolában: 5 fő, 

összesen: 23 fő hátrányos helyzetű gyermek szerepel a jegyző nyilvántartásában. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
a) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály, Hatósági Osztálya által összeállított, 
Tapolca város közigazgatási területére vonatkozó kötelező 
felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokkal 
egyetért.  

 
b) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 

nyilvántartásában Tapolca városban lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 
helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi 
bontásban, 2018. január 15-állapotnak megfelelően: 

 Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános 
Iskola: 2 fő, 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola: 6 fő, 
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy 

Ferenc Tagintézménye:9 fő, 
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi 

János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagintézmény 1 fő, 

 Szász Márton Általános Iskola: 5fő, 
összesen: 23 fő. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2018. február 3. 
  Dobó Zoltán 
  polgármester 
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