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ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 12-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester
Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Tabi Tímea kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztéseket teszem:
a/ A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetője megküldte a
kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezetét, mely mellékletben
olvasható.
Az önkormányzatnak október végéig kell véleményeznie azt, melynek kapcsán az alábbi
előterjesztés és határozati javaslatot terjesztem elő, mivel az előző évihez képest változás nem
történt a tárgyi ügyben:
Az elmúlt évekhez hasonlóan – az új jogszabályi előírások értelmében - a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetője vélemény kérése céljából kereste meg a
megye valamennyi települési önkormányzatát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdése alapján.
(8)257 “A köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az illetékes tankerületi központ
egyetértését. Ha az illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznevelési feladatot ellátó hatóság
döntésével, illetve a köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése kézhezvételét követő 15 napon
belül az egyetértés tárgyában nem nyilatkozik, az oktatásért felelős miniszter állapítja meg a felvételi
körzethatárokat”

A Kormányhivatal ismételten meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
Az előző évhez hasonlóan változatlanul a Radnóti Miklós Általános Iskola mellett az Eötvös
Loránd Általános Iskola is bekerült a kijelölt körzetes iskolák körébe Aszófő település
esetében.
A köznevelési törvény végrehajtására kiadott, a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. §
(1) és (3) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év
november 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
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és
tagintézményi bontásban.
24. § (1)64 “A felvételi körzetek megállapításához 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 iskolába
járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási
hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő
általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti
esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.
(1a)65 A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10)
bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását
kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
(1b)66 A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés
figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési
önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat,
valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés

hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a megyeszékhely szerinti
járási hivatal a tankerületi központtal történt egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket
február utolsó napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett körzet
vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról az illetékes tankerületi központ
részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az oktatásért felelős miniszter részére az Nkt.
50. § (8) bekezdése szerinti döntés meghozatalához.”
Tájékoztatásul a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet jelentése:
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző
védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző
megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a
törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló
esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló
is, akit tartós nevelésbe vettek.
A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához nyilatkozatot ad a szülő. A nyilatkozattétel
önkéntes. A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. melléklete a „NYILATKOZAT halmozottan
hátrányos helyzet megállapításához”, amelyet a Polgármesteri Hivatalban, illetve az óvodában és
iskolában lehet kérni. Amennyiben a szülő a nyilatkozatot leadta és a jogszabályi feltételeknek
megfelel, a gyermek a jegyző által a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről vezetett listára
kerül, amelyről hivatalos iratot küld a jegyző. Ezt kell benyújtani az óvodába, iskolában és a
kollégiumban. Így szerez tudomást az intézmény vezetője a gyermek besorolásáról, s arról, hogy ő
milyen kedvezményekre, támogatásokra jogosult.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli arányát oly módon kell
meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
összes általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó
gyermek létszámával. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli arányának
meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi
körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a
továbbiakban: halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általános
iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét egyetlen
körzetként kijelölni.
Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének
kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó
rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya
elérné az ötven százalékot, és egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a
település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. Az elégséges férőhelyek meglétét az iskola
alapító okiratában meghatározott maximális tanulói létszám alapján kell megállapítani.
HATÁROZATI JAVASLAT:

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (XI.12.) határozat
Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi

körzetének meghatározásához, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva véleményt nyilvánít a Balatonfüredi járás területén Aszófő
település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító iskoláról:
Javasolja a 037002 Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.,
valamint a 037003 Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Noszlopy
Gáspár u. 2. intézmények meghatározását, az előterjesztett Kormányhivatali tervezetnek
megfelelően. A jegyző nyilvántartásában nem szerepel, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
B/ A „Tihany” Iskoláért Alapítvány képviseltében az idei évben is megkeresés érkezett az
önkormányzathoz. Az immár szinte hagyománnyá vált éves naptár kiadásához kérnek
önkormányzati támogatást. Az elmúlt években 25.000 Ft összeggel támogatta a kérésüket az
önkormányzat, amennyiben a Tisztelt Képviselők egyet értenek, javaslom a mostani kérést is
támogassuk. A kapott támogatás kapcsán a szervezet mindig rendes elszámolást küld az
önkormányzat részére.
HATÁROZATI JAVASLAT
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
….../2018. (…….) határozata
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Általános Iskola
kérelmére a „Tihany” Iskoláért Alapítvány részére ……….Ft összegű támogatást
nyújtását határozza el a 2019. évre szóló iskolai naptár elkészítéséhez történő
hozzájárulásként.
A támogatási összeget a 2018. évi önkormányzati költségvetési tartalék terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: polgármester
C/Aszófő Község Szociális Kulturális Céljait szolgáló Alapítvány kérelme:
2018. évben Aszófői vigasságokra az Alapítvány az Önkormányzattól kapott 950.000,Ft. támogatást, melyből 452.306,- Forintot használt fel A rendezvényre, A kövesd a
hangot rendezvényre pedig, 393.393,- Forint összeget.
Így a felhasznált teljes összeg: 845.699 Forint.
Az Alapítvány elnök asszonya Markó Beáta kéri, hogy a fennmaradó 104.301 Forint
összeget, az Önkormányzat kültéri felnőtt sporteszköz felállítására fordíthassa.
HATÁROZATI JAVASLAT
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

….../2018. (…….) határozata
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Aszófő Község Szociális Kulturális
Céljait szolgáló Alapítvány részére ……….Ft összegű támogatást nyújtását határozza el
a kültéri felnőtt sporteszköz felállítására a 2018. évi önkormányzati költségvetés
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: december 30.
Felelős: polgármester

Tisztelt Képviselők!
Kérem az előterjesztések megvitatását és a szükséges határozatok meghozatalát.
Tisztelettel:
Aszófő, 2018. november 8.

Keller Vendel s.k.
polgármester

