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Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úrl

A nemzeti köznevelésről szóló 2011" évi CXC. törvény 2017. január 1, napjától hatályos

50" §

(8) bekezdése alapján a köznevelésiíeladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az
iskol ák felvételi körzetét.

A

nernzeti köznevelésről szóló törvóny végrehajtásáról intézkedő 22gt2}12,(Vll1.2S.) Korm.
rendelel 3BlA.§ (1) bekezdés b) pontja ártelmében a Kormány az iskolák fetvételi körzetének
rneghatározására és közzétételére köznevelésí feladatokat ellátó hatóságként a
megyeszékhely járási hivatalát jelölte ki.

A felvételi körzet meghatározására 20']6. december 31-ig hatáskörrel rende|kezö Veszprém
Megyei Kormányhivatal 2016. november 30" napjáig bekérte és a Veszprémi Járási Hivatalnak
átadta az érintett Kápviselő{estületek véleményétlarlalmazó Határozatokat.

2a17. január 1-i hatállyal módosult

a

nevelósi-oktatási intézmény_qX_nű]§§Ésér91 ós_ a
§l!l. 31.j EMMI rendelet (a

továbbiakban: EMM| rendelet) 24, § (1) O
'.
járási hivatal január 15-ig tájékozta§a a települési önkormányzalgkat__liielölt

tervezetéről.Avéleményezésieljárásennekalapjánegy@

közetek

Az EMMl rendetet 24,§ (1a) bekezdése OrtérmeGn a teleptlresi önkormá nyza| avéleményóről
vagy a körzethatárt módosító javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatjaá megyeszókhely

Szákhely: 8200 Veszprém, Míndszenty Józseí u, 3-5. Levelezési cím: 8210 Veszprém, ?f .2042
teleíon: 88/550-507, 88/550-508, fax: 88/550-819, e*mail:veszprem.iar3s@veszpram,qov.hu.

A

véleményezéshezmellékelten megküldöm

a

kötelező felvételt biztosító iskolák

körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet,

Kérem, hogy a Képviselő-testület véleményéttartalmazó Határozatot a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási llivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának
{8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5.) címéreegy eredeti példányban, továbbá
ele*<troníkus formában az v_9.§jlpre,m.hgto§aq@yeszprem.gov.hu
email-címre 2017. február
1§, napjáig szíveskedjen megküldeni.
Veszprém, 2a17. január 12,
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Székhely: 8200 Veszprém, Mindszenty József u, 3-5. Levelezési cím: 8210 Veszprém, fi. 2a42
telelon: B8/550-507, 88/550-508, fax: 88i550-8,19, e-mail; veszprern,iaras@veszprem,oov.hu

A kötelező felvételt biztosító
általános iskola körzethatára
Monostorapáti Község Onkormá nyzala

Tervezet
a települési önkormányzal2017.
vé l em é ny-nyi l vá n

évi januári

ításához

Jáás/Tankerület

székhelye, Tapolca

Telepü lés teljes közi gazgatási terü letére vonatkozó íelvéteIi körzetek

Település

kötelező íelvételt biztosító iskola
]371 16 - Múvészetek Völgye

Monostorapáti

Altalános lskola

3296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.
3296 Monostorapáti, lskola u. 1.

Múvészetek Vö|gye Általános lskola Taliándörögdi
]295 Ta|iándörögd, Kiss János u. 16.
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