Ügyiratszám: 2/140-1/2014.
1. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014 január 23-ai nyilvános rendkívüli ülésére
Tárgy:

A Csontváry Általános Iskola és AMI felvételi körzethatárának
véleményezése

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő:

Dr. Gelencsér Ottó jegyző
-

Meghívottak:

Tisztelt Képviselő-testület !
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a
kormányhivatal meghatározza és közzé teszi az iskolák felvételi körzetét. A nevelési –oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012(VII.31.) EMMI rendelet 24.§(1) bekezdése alapján eljárva a Veszprém Megyei
Kormányhivatal beszerzi a Veszprém megyében található valamennyi önkormányzat
véleményét az iskolai körzetekről.
A települési önkormányzat véleményének tartalmazni kell a település jegyzőjének
nyilvántartásában szereplő , a településen lakóhellyel , ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű , általános iskolába járó gyermekek létszámát
intézményi és tagintézményi bontásban .
A Képviselő-testület véleményét meg kell megküldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztályának.
Az előterjesztés mellékletét képező tervezet tartalmazza a Tapolcai Járás területén működő
általános iskolák felvételi körzeteit. A zalahalápi Csontvári Általános Iskola és AMI felvételi
körzetébe Zalahaláp és Sáska települések tartoznak.
A 2013. október 31.-ei statisztikai jelentés szerint az iskolába 0 fő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek tanul , akik közül Zalahalápról 0 fő jár.
A felvételi körzetet kijelölése nem jelent korlátozást az ún. szabad iskola választás területén.

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

HATÁROZATI

JAVASLAT

Zalahaláp Település Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém megyei Kormányhivatal
által a 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján meghatározott iskolai körzetek
meghatározásáról szóló tervezetet megtárgyalta. A zalahalápi Csontváry Általános Iskola és
AMI felvételi körzetére vonatkozó javaslattal egyetért.
Az általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma összesen 0 fő,
ebből Zalahaláp településről 0 fő tanuló jár.
Felkéri a jegyzőt , hogy a határozatot küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.
Határidő: azonnal.
Felelős: dr. Gelencsér Ottó jegyző
Zalahaláp , 2014. január 21.
Bedő Lajos Sándor
polgármesetr

