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Előterjesztés 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 25. napján tartandó 

nyilvános, önálló ülésére 

 

 

Napirendi pont: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi I. félévi 

ülésterve 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban: Mötv.) törvény 

44. §-a alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. 

 

Az Mötv. 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a 

közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

 

A konkrét napirendi pontok mellett természetesen előre nem tervezhető, jogszabályi változásokból 

eredő, de a testület döntését igénylő előterjesztések megtárgyalására is sor kerülhet. Egyes váratlan, 

előre nem látható körülményekből adódóan rendkívüli ülés megtartása válhat indokolttá, melyekről 

időközben tájékoztatjuk majd a Képviselő-testületet.  

 

A korábbi évek gyakorlatának és tapasztalatainak megfelelően előkészítettük a Képviselő-testület 

2023. I. félévi üléstervét, melynek megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti elfogadását kérem.  

 

Hajmáskér, 2023. január 19. 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

           jegyző 
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Határozati javaslat: 

 

…./2023.(…) határozat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község 

Önkormányzata 2023. I. félévi üléstervét. 

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi ülésterve 

 

Január 

  

I.) Önálló testületi ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi I. félévi ülésterve 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

2.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020. (X.1.) szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

3.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2023. évi 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

4.) A 2023/2024. tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Február 

I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével  

 

Az együttes ülés napirendje: 

 

1.) A közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének tárgyalása. 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

3.) Vegyes ügyek 
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II.) Önálló testületi ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzés megállapításairól 

Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr 

3.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023.évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

4.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke 

5.) Vegyes ügyek 

 

Március 

 

I.) Önálló ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Tájékoztatás a helyi adók 2022. évi bevételeiről  

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

2.) Beszámoló a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

3.) Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester  

4.) Hajmáskér Község Önkormányzata művelődésszervezőjének beszámolója a 2022. évről és a 

2023. évi munkatervének tárgyalása 

Előterjesztő: Dancsó Valéria művelődésszervező 

5.) Vegyes ügyek 

 

 

Április 

 

I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével 

Napirend: 

 

1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2022. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

3.) Közös fenntartású intézmények 2022. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

4.) Vegyes ügyek 
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II.) Önálló ülés  

 

Napirend: 

 

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

3.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

4.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

5.) Vegyes ügyek 

 

Május 

 

I.) Önálló testületi ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről 

Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság 

2.) Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről 

Előterjesztő: Dancsó Valéria művelődésszervező 

3.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

4.) Vegyes ügyek 

 

Június 

 

I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével  

 

Az együttes testületi ülés napirendje: 

 

1.) Lurkó Óvoda beszámolója a 2022/2023. nevelési évről 

Előterjesztő: Tóth Boglárka óvodavezető 

2.) Védőnői beszámoló a településeken végzett 2022/23. évi tevékenységükről 

Előterjesztő: Pintér Nikolett védőnő 

3.) Vegyes ügyek 

 

II.) Önálló ülés 

 

Napirend: 

 

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

2.) Vegyes ügyek 

 

 

Hajmáskér, 2023. január 19. 

 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

jegyző 
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Előterjesztés 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 25. napján tartandó soron következő 

nyilvános, önálló ülésére 

 

Napirendi pont: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a köztemetőről és a temetkezés 

rendjéről szóló 12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet vonatkozásában 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában és 134. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a köztemetőről 

és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) tekintetében az alábbi 

törvényességi felhívással élt. 

 

1.) Az Ör. 3. § (2) bekezdésben foglalt szabályozás jogszabálysértő, mert a polgármester részére indokolt esetben, 

méltányossági alapon hozzájárulást biztosít a hősi temetőben való temetésre. Az Ör. ezen rendelkezése sérti a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 3.§ f) pontját, valamint 

40/B. § (2) bekezdését. 

2.) Az Ör. 13. § a nyilvántartások vonatkozásában a Ttv.) 18. § (2) bekezdésének megismétlése, megsértve és 

indokolatlan párhuzamosságot eredményezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ának 

sérelmével. 

3.) Az Ör. hiányosan szabályozza a Ttv. 41. § (3) bekezdésében a köztemetőre vonatkozó szabályozásbeli 

követelményeket az a), e), és f) pontok tekintetében. Az Ör. fenti szabályozásbeli kötelezettség elmulasztása 

miatt jogszabálysértő. 

 

A fentiekben leírtak alapján az alábbi módosítási javaslatokkal élek a Tisztelt Képviselő-testület felé. 

 

Módosítási javaslatok 

 

1.) Az Ör 3. § (2) bekezdésének törlése.  

„A hősi temetőben csak indokolt esetben a katonai sírok érintetlenül hagyása mellett, méltányossági alapon a 

polgármester hozzájárulásával lehet temetni.” 

 

2.) Az Ör 3. § paragrafusának kiegészítése. 

„(4) A fenntartó önkormányzat a tulajdonában lévő köztemetőben az alábbi infrastruktúrális feltételeket 

biztosítja: 

a) út 

b) ravatalozó 

c) vízvételi lehetőség 

d) hulladéktároló 

e) halotthűtő 

(5) A fenntartó önkormányzat gondoskodik az üzemeltetéshez szükséges törvényben előírt infrastruktúra 

kiépítéséről, fenntartásáról, a temető bekerítéséről, a ravatalozó fenntartásáról. 

(6) A (5) bekezdésben felsorolt létesítmények közül a sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a 

keletkező hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja, a temetőben 
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biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul 

használhatják.” 

 

3.) Az Ör. 6.§ (1) bekezdésének kiegészítése. 

„Az újraváltás díja a mindekori hatályos megváltási díj 100%-a.” 

 

4.) Az Ör. 6.§ paragrafusának kiegészítése. 

„(6) A temetőfenntartási hozzájárulás díja 0 Ft.” 

 

5.) Az Ör 13. § paragrafusának törlése. 

"13. § 

(1) A temető üzemeltetője, fenntartója a kegyeleti jogok gyakorlása céljából nyilvántartó könyvet vezet. 

(2) A nyilvántartó könyv tartalmazza: folyószám, a temetés /urnaelhelyezés, vagy hamvak szétszórása/napja, az 

elhunyt neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az 

elhalálozás időpontja, sírhelytábla, sírhelysor, temetkezési hely száma, valamint az eltemettető neve, lakcíme 

és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. 

(3) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás 

ügyszámát. 

(4) A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult tekinthet be. 

(5) A fenntartó a nyilvántartások alapján felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetkezési helye után 

érdeklődőknek. 

 

6.) Az Ör. 14. § (1) bekezdésének kiegészítése. 

„A temetőben egyéb vállalkozási tevékenységet végezni hétköznapokon 7:30-16:00 óra között lehet.” 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, valamint a rendelet 

tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Hajmáskér, 2023. január 19. 

 

        Köbli Miklós s.k. 

    polgármester 

 

 



Hatásvizsgálati lap 

Hajmáskér Község Önkormányzata a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 

rendelet tervezetéhez 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

I. Várható társadalmi hatások  

Nem releváns 

 

II. Várható költségvetési hatások  

Nem releváns 

 

III. Várható környezeti hatások  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségi következmények  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívás alapján jogszabályoknak való 

megfelelés 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

jegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1–5. §-hoz és az 1. melléklethez  

Módosító rendelkezéseket határozza meg. 

A 6. §-hoz  

A rendelet hatályba lépő és hatályt vesztő rendelkezéseket határozza meg. 
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Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (…..) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú és fenntartású temetők 

rendjének szabályozása a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében 

és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjára figyelemmel, a törvényben kapott felhatalmazás alapján 

az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (4)–

(6) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A fenntartó önkormányzat a tulajdonában lévő köztemetőben az alábbi infrastruktúrális feltételeket 

biztosítja: 

a) út 

b) ravatalozó 

c) vízvételi lehetőség 

d) hulladéktároló 

e) halotthűtő 

(5) A fenntartó önkormányzat gondoskodik az üzemeltetéshez szükséges törvényben előírt infrastruktúra 

kiépítéséről, fenntartásáról, a temető bekerítéséről, a ravatalozó fenntartásáról. 

(6) A (5) bekezdésben felsorolt létesítmények közül a sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, 

a keletkező hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja, a 

temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók 

díjtalanul használhatják.” 

2. § 

(1) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A temetkezési helyekért sírhelydíjat kell fizetni. A sírhelydíjat – a köztemetés kivételével – az elhunyt 

hozzátartozójának, illetve az eltemettetésére kötelezettnek kell fizetnie. Sírhelyet előre megváltani nem lehet. 

A díj mértékét a rendelet Melléklete tartalmazza. Az újraváltás díja a mindenkori hatályos megváltási díj 100%-

a.” 

(2) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő 

(6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A temetőfenntartási hozzájárulás díja 0 Ft.” 

3. § 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A halottak eltemettetési időpontját a fenntartóval előzetesen egyeztetve lehet meghatározni. A fenntartó 

részéről a hozzájárulást a polgármester adja meg. A temetőben egyéb vállalkozási tevékenységet végezni 

hétköznapokon 7:30-16:00 óra között lehet.” 

4. § 
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A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

5. § 

Hatályát veszti a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet 

a) 3. § (2) bekezdése, 

b) 13. §-a. 

6. § 

Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 

 

 

.............................................. 

Köbli Miklós 

......................................... 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

polgármester jegyző 

 

Záradék: 

Ezen rendelet 2023. ….. napján lett kihirdetve. 

 

....................................... 

dr. Flőrich-Tóth Ágnes 

jegyző 

 

 

 

 

1. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 

1. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 12/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Temetkezési hely és újraváltási díjak” 







ELŐTERJESZTÉS 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 25. napján tartandó nyilvános, önálló 

ülésére 

 

Tárgy: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját 

képező kiemelt célok meghatározása 

Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a értelmében – az előző évekhez hasonlóan – 

2023. évre vonatkozóan is meg kell határozni a közigazgatási szerv kiemelt céljait. Ennek, valamint a köztisztviselő 

munkakörének figyelembevételével meghatározott, egyénre kidolgozott teljesítménykövetelmények alapozzák meg a 

köztisztviselő munkateljesítményének évenkénti kétszeri értékelését.  

 

A teljesítményértékelés lényege a köztisztviselő teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése, mérése, célja 

pedig, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók mind magasabb szakmai színvonalon, hatékonyabban lássák el 

igazgatási tevékenységüket. Ez a cél csak akkor érhető el, ha valamennyi köztisztviselő megismeri, elfogadja és 

támogatja a helyi önkormányzat szándékait, célkitűzéseit. 

 

Az így megfogalmazott célok az önkormányzat működésére, a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Hajmáskér, 2023. január 19. 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 

 

Határozati javaslat: 

 

…./2023.(…) határozat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 

2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a következők szerint határozza meg: 

 

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező 

kiemelt célok a következők szerint került meghatározásra: 

- A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok maradéktalan 

végrehajtása. 

- A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű 

alkalmazása. 

- Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása az ASP rendszer használatával.  

- Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására 

és az ellenőrzési tevékenység fokozására. 

- Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a Közös Önkormányzati Hivatal és az 

intézmények vonatkozásában 2023. évben. 

- Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel. 

- A lezárt, az előírt fenntartási időszakban álló, és a benyújtandó pályázatok szabályszerű kezelése, az előírt 

kötelezettségek határidőben történő teljesítése. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 
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Előterjesztés 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 25. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A 2023/2024 tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 Tankerületi Központ október utolsó napjáig bekérte a Képviselő-testület 

véleményét tartalmazó határozatokat. 

 

Az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja az 

önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. 

 

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről február 15. 

napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 

 

Fenti jogszabályok figyelembevételével Hajmáskér Község Önkormányzatának véleményét az iskolák felvételi 

körzethatárainak tervezetéről a Veszprémi Tankerületi Központ 2023. február 15. napjáig kell megküldeni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Hajmáskér, 2023. január 19. 

 

Köbli Miklós s.k. 

polgármester 

 

 
Határozati javaslat 

 
…../2023. (…..) határozat: 

 
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

50.§ (8) bekezdése és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdései alapján az alábbi határozatot 

hozza:  

1.) A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola felvételi körzethatára Hajmáskér Község közigazgatási területére 

történő megállapítását támogatja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri, a polgármestert a Képviselő-testület határozatáról tájékoztassa a Veszprémi 

Tankerületi Központot. 

 

Határidő: 2023. február 15. 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 








