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Veszprémi járás  

illetékességi területén működő Települési Önkormányzatok 

Polgármesterei részére 

 

Hivatali kapu 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 

köznevelési feladatokat ellátó járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák 

felvételi körzetét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI 

rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzet megállapításához a Veszprémi 

Járási Hivatal október utolsó napjáig bekérte a Közgyűlés/Képviselő-testület 

véleményét tartalmazó határozatokat. 

Az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal 

január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.  

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a 

véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 

A véleményezéshez mellékelten megküldöm a kötelező felvételt biztosító iskolák 

körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet. 
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Fentiekre tekintettel kérem, hogy az Ön által vezetett Közgyűlés/Képviselő-testület 

véleményét tartalmazó határozatot hivatali kapun keresztül (hivatal rövid neve: 

JH19VESZPR; KRID azonosító: 312470101) legkésőbb 2019. február 15. napjáig 

szíveskedjen megküldeni.  

 

 

Veszprém, 2019. január 14. 

 

Tisztelettel: 

 

Benczik Zsolt 

járási hivatalvezető  

nevében és megbízásából 

 

 

Dr. Sági Petronella 

 főosztályvezető 

 



A kötelező felvételt biztosító 

általános iskola körzethatára

Hajmáskér Község Önkormányzata



Járás székhelye: Veszprém

Település Kötelező felvételt biztosító iskola

Hajmáskér
037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola                                                               

8192 Hajmáskér, Iskola út 1.                                                                              

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek



A kötelező felvételt biztosító 

általános iskola körzethatára

Sóly Község Önkormányzata



Járás székhelye: Veszprém

Település Kötelező felvételt biztosító iskola

Sóly
037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola                                                               

8192 Hajmáskér, Iskola út 1.                                                                              

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek


