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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatója
véleménykérés céljából kereste meg a megye valamennyi települési önkormányzatát a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján.
A Kormányhivatal a 2016/2017. tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi az
iskolák felvételi körzetét.
A tavalyi évhez hasonlóan Aszófő település vonatkozásában a balatonfüredi Radnóti Miklós
Általános Iskola és az Eötvös Loránd Általános Iskola a kötelező felvétel céljából kijelölt
iskolák.
A köznevelési törvény végrehajtására kiadott, a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. §
(1) 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
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi
bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési
önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt
körzetekről.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet jelentése:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §
(1)-(3) bekezdése alapján:
67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a
családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható,
hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak
az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló
fiatal felnőtt.
(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek,
nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát intézményi bontásba az
alábbi táblázat tartalmazza.
(Jelenleg nincs nyilvántartásban szereplő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek)

Intézmény megnevezése

Hátrányos
helyzetű
gyermek (fő)

Eötvös Loránd Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 2.
Radnóti Miklós Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.
Református Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Iskola u. 2.
Bencés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája
8237 Tihany, Csokonai u. 73.
Fekete István Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Iskola u. 2.
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A Kormányhivatal felhívása, valamint a jogszabályi rendelkezés teljesítése érdekében kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Mindezek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület felé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015. (…….) Önk. határozata
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. § (1)

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva véleményt nyilvánít a Balatonfüredi járás
területén Aszófő település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt
biztosító iskolákról:
A Képviselő-testület javasolja a 037002 Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola (8230
Balatonfüred, Nádor u. 17.), és 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 képviselő-testület megbízza Keller Vendel polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítse.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Keller Vendel polgármester

Aszófő, 2015. november 4.
Keller Vendel sk.
polgármester

