VlszpnÉv. Mrcyrt
KonptÁNyHIvATAL
VeszpnÉut .;Ánnsl

Ügyiratszám:

Ügyintézó.

Tele{on:

H lvATAL

Tárgy:

VE-O9B/HAT/72-2I2a17,

Melléklet:

SáriJudit

vélemónykérés
a kötelezó felvételt biztosító iskolák
körzethatárainak

88/550-415

tervezete

Veszprém Megyei Települési Önkormányzatok
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Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011, évi CXC. törvény 2017, január 1. napjától hatályos
(8) bekezdóse alapján a köznevelésifeladatokat

50, §

ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az

iskol ák felvételi körzetét.

A nemzeti köznevelésről szóló

törvény végrehajtásáról intázkedö 22912012.(Vll1.28.) Korm.
rendelet 3B/A.§ (1) bekezdés b) pontja értelmébena Kormány az iskolák felvételi körzetének
rneghatározására és közzétételére köznevelési feladatokat eltátó hatóságként a
megyeszékhety járási hivatalát jelölte ki.

A íelvéte|ikörzet meghatározására 2a16. december 31-ig hatáskörrel rendelkezó Veszprém
Megyei Kormányhivalal2016. november 30, napjáig bekérte és a Veszprémi Járási Hivatalnak
átadta az érinteit Képviselőtestületek véleményéttartalmazó Határozatokat.
2017, január 1-i hatállyal módosult a nevelési-oktatási in!ózmi
t!!ózmények gű!ödésér9l és a

köznevelési intézmények névhasználatáról szdő 2al2a12" (Vtll. 31.) EMM| rendelet (a

továbbiakban:EMMlrendelet)24'§{1)bekezdéseis,melyszerint@

települési önkormányzatokat a llijelölt közetek
egy újabb egyeztetéssel b
t
Az EMM| rendelet 24,§ (1a) bekezdére O*ámeG1at"t*prrresí önkormányzat a véleményéről.
vagy a körzethatárt módosító javaslatáról február 15. napjáig tá.!ékoáatjaÍ-megyeszékhely

járási hivatal január 15-ig tájékoztatja

a

szerinti
Székhely: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5, Levelezési cím: 8210 Veszprém, ?f ,2Ó42
teleíon: B8i550-507, 88/550-508, fax: 8B/550-B,19, e-mail:veszpreí-{r.i3rasí&y.eszprem.aov.hu

a

A

véleményezéshezmellékelten megkütdöm

a

kötelezó felvételt biztosító iskolák

könethatáraínak meghatározására vonatkozó tervezetet,

Kérem, hogy a Képvise|ő-testület véleményéttartalmazó Határozatot a Veszprém Megyei
KormánYhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági CIsztályának
{8200 Veszprám, Mindszenty József utca 3-§.} címéreegy eredeti példányban, továbbá
elei<tronikus formában az yp§zpTgm.hatosag@ve§4prem,gov.hu
emai|_címre 2017. február
napjáig
15.
szíveskedjen megküldeni"
Veszprém, 2a17. január 12,
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telefon: 88/550-507, 88/550-508. fax: 88/550-819, e-mail: veszprem,jaras@vesipreÚ,qov,hu

A kötelező felvételt biztosító
általános iskola körzethatára
Vigántpetend Község Önkormányzata

Tervezet
a települési önkormányzat
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- évi januári

vélemény-nyilván ításáh oz

a-

Járás|Tankerületszékhelye,

Tapolca

Tetepülés teljes közigazgatási területére vonatkozó íelvételikörzetek
Település

Vigántpetend

kölelező

íelvételt biztosító iskola
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