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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 intézkedő 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.
A felvételi körzet meghatározására 2016. december 31-ig hatáskörrel rendelkező  Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  2016.  november  30.  napjáig  bekérte  és  a  Veszprémi  Járási
Hivatalnak átadta az érintett Képviselő-testületek véleményét tartalmazó határozatokat.
2017.  január  1-ei  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.
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. 

A  települési  önkormányzat  véleményének  tartalmazni  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.



A  Képviselő-testület  véleményét  meg  kell  küldeni  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának.

A  Lesence  Völgye  Általános  Iskola  felvételi  körzetébe  Lesenceistvánd,  Lesencetomaj,
Lesencefalu és Uzsa települések tartoznak.

A 2016. december 31-ei statisztikai jelentés szerint az iskolába Uzsáról nem jár sem hátrányos
helyzetű, sem pedig halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.
A felvételi körzetet kijelölése nem jelent korlátozást az ún. szabad iskola választás területén. 

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  szíveskedjenek  megvitatni  és
véleményezni. 

                                   H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém megyei Kormányhivatal által a
2011.  évi  CXC.  törvény  50.§  (8)  bekezdése  alapján  meghatározott  iskolai  körzetek
meghatározásáról szóló tervezetet megtárgyalta. A Lesence Völgye Általános Iskola felvételi
körzetére vonatkozó javaslattal egyetért. 
Az általános  iskolába  sem hátrányos  helyzetű,  sem pedig halmozottan hátrányos  helyzetű
gyermek nem jár Uzsa községből.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.
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