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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2017. február 9-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC törvény 50.§ (8) bekezdése továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a 2016. november 22-én 

megtartott ülésén véleményezte a település 2017/2018. tanévre vonatkozó tervezett 

beiskolázási körzethatárát.   A Képviselő-testület döntését tartalmazó 72/2016.(XI.22.) Kt. 

határozatot a hatáskörrel rendelkező Veszprém Megyei Kormányhivatal részére megküldtük. 

   
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról intézkedő 229/201.(VIII.28.) Korm. 

rendelet 2016. decemberi módosítása 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-ig bekérte az illetékességi területén található 

valamennyi, érintett települési önkormányzat véleményét. A kormányhivatal az 

önkormányzatok döntéseit tartalmazó képviselő-testületi határozatokat a 2017. január 1. 

napjától hatáskörrel rendelkező Veszprémi Járási Hivatalnak átadta. 

 

2017. január 1-i hatállyal módosult az EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése is, mely szerint a 

megyeszékhely szerint illetékes járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési 

önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. A véleményezési eljárás a jogszabályi 

változások következtében egy újabb véleményeztetési eljárással bővült.  



Az EMMI rendelet értelmében a települési önkormányzat február 15-ig köteles tájékoztatni a 

megyeszékhely szerinti járási hivatalt a körzethatár véleményezése tárgyában hozott 

döntéséről. 

 

A Veszprémi Járási Hivatal 2017. január 12-én kelt levelében megküldte Halimba Község 

Önkormányzata részére az általa javasolt beiskolázási körzethatár-tervezetét véleményezés 

céljából. A tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Halimba község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Veszprémi Kormányhivatal Veszprémi 

Járási Hivatala által megküldött és a 2017/2018. 

tanévre javasolt beiskolázási körzethatárok 

tervezetét megtárgyalta és az abban foglaltakat 

elfogadásra javasolja azzal, hogy Halimba község 

teljes közigazgatási területe a Nyirádi Erzsébet 

Királyné Általános Iskola (8454 Nyirád, Szabadság 

u. 1.) Dr. Szalai Miklós elnevezésű 

tagintézményének (8452 Halimba, Petőfi S. u. 39.) 

beiskolázási körzetéhez tartozik. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a testület döntését tartalmazó határozatot a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 

Járási Hivatalának és Nyirád község 

polgármesterének küldje meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Halimba, 2017. január 30.  
           Tóbel János 
          polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet 

 

 

A kötelező felvételt biztosító 

általános iskola körzethatára 
 

Halimba Község Önkormányzata 

 

Tervezet 

a települési önkormányzat 2017. évi 
januári vélemény-nyilvánításához 

 

 

 

 

 



 


