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ELŐTERJESZTÉS 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. október 5-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében foglaltak alapján a 
köznevelési feladatokat ellátó járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 
körzetét. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint eljárva a 
megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi 
területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település 
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolában járó gyermekek létszámát intézményi és 
tanintézményi bontásban.  
 
A hivatkozott jogszabályhelyeknek történő megfelelés okán a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprém Járási Hivatal levélben kéri, hogy Nyirád Község Önkormányzata 2017. október 31-ig 
küldje meg a körzethatárra vonatkozó tervezetről alkotott véleményt azzal, hogy a vélemény 
tartalmazza a jegyzői nyilvántartásban szereplő hátrányos helyzetű gyermekek számát is 
intézményi, illetve tagintézményi bontásban.  
 
 
Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. határozata 

 
 

1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott és közzétett, az Ajkai járásban Nyirád településre, a 
2017/2018. tanévre elkészített tervezettel, mely szerint a település teljes közigazgatási területére 
vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító általános iskola: 
 
037118 – Nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola 
8454 Nyirád, Szabadság utca 1. 
8454 Nyirád, Dózsa György utca 52/A. 
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2. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanulók számát az alábbiak szerint 
közli:  
 
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI (8400 Ajka, Verseny u. 
18.): 1 fő 
 
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola (8454 Nyirád, Szabadság u. 1.) : 7 fő  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatot postai úton és elektronikus 
formában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Hatósági Osztályának küldje meg. 
 
Felelős:   Nagy Gábor polgármester 
Határidő:   2017. október 31.  
 
 
Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Nyirád, 2017. szeptember 28. 
 
    Tisztelettel: 
 
 
  
 


