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Meghívottak: Bajner Imre Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója 
  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
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 megyeszékhely járási 
hivatalát, Tapolca város esetében a Veszprémi Járási Hivatalt jelölte ki. 
  
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 24.§ (1) bekezdése 
szerint „a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-éig tájékoztatja a települési 
önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről”.  
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala a VE-09/HAT/296-1/2019 
ügyszámú levelében megküldte a 2019/2020-as tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok 
tervezetét és kérte Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületét annak 
véleményezésére. 
 
Gyulakeszi Község közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzet a novemberi 
véleményezéshez képest nem változott. 
 
A település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzet: 
 
201170 - Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, Kazinczy Ferenc Tagintézménye 
8300 Tapolca, Kazinczy tér 4. sz. 
 
 
 



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.  
 
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének nyilvántartásában - a 2019. január 15-i 
állapotnak megfelelően - Gyulakeszi településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermek nem szerepel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztálya által összeállított, 
Gyulakeszi község közigazgatási területére vonatkozó 
kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárral - 201170 - Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola - Tapolcai Bárdos Lajos Általános 
Iskola, Kazinczy Ferenc Tagintézménye 8300 Tapolca, 
Kazinczy tér 4. sz.- egyetért.  

 
Megállapítja, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Gyulakeszi 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű általános iskolába 
járó gyermek - a 2019. január 15-i állapot szerint - nem 
szerepel. 

 
 
Gyulakeszi, 2019. február 4. 
 
 
  Szennyainé Kovács Veronika 
 polgármester 
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