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Veszpróm Megyei Települési Önkormányzatok
Polgárrnesterei részére
székhelvén

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

január 1, napjáiót hatályos 50, §
A nemzeti kóznevelésról szóló 2011. évi CXC. törvény 2017.
(8) bekezdése alapján a köznevelésifeladatokat

ellátó hatóság meghatározza és kÖzzéteszi az

iskol ák felvételi körzetét.

törvóny végrehajtásáról intézkedő 229t2012,{Vll1,28,) Korm"
felvételi kÖrzetánek
rendetet 3s/A.§ (1) bekezdés b) pontja értelmébena Kormány az iskolák
köznevelési feladatokat ellátó hatóságként a

A nemzeti köznevelésről szóló
meghatározására

és közzétételáre

megyeszékhety járási hivatalát jelölte ki.

rende|kezÖ Veszprém
Járási Hivatalnak
Megyei Kormányhivata| 2016. november 30, napjáig bekérte és a Veszprémi
Határozatokat,
átadta az érintett képviselő{estületek véleményéttartalmaző

A felvételi körzet meghatározására 2016. december 31-ig
2a17. január 1-i hatállyal *ódosu|t

hatáskÓrrel

a n*u"|é,i-o ,41-t§zméryye-k -nÚ!ggÉ€?l 9s_ a
ló 2aD312, íVll1, 31,) EMM| rendelei (a

továbbiakban: EMMl rendelet) 24, § (1) a
járási hivatal január 15_ig 1ájéko49!9jl9!9!xtesi önkormányzal9ka!__e__lije]ölt köz9!9!
án e§y újabb egyeztetéssel bővült,
a véleméqYérŐ-l,
Az EMM1 rendelei za,s ir a} bekezdése é,tulrm*uen terepiire.i önkormányzat
vagy a körzethatárt *OOouitO j"ourhtarOt t*nr.ual" tS, *

i

i

e|ezési cím: 8210 Veszprém, Pf ,2042
telefon: BB/§50_507, 88/550-508, fax: 88/550_819, e*mail:ves3prem,i3ras@v.eszprem,oov,hu

A

véleményezéshezmellékelten megküldöm

a

kötelezó felvételt biztosító iskolák

körzethatárainak megh alározására vonatkozó tervezetet,

Kérem, hogy a Képviselő{estület vé|ományét tartalmazó Határozatot a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának
{8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-§.} címéreegy eredeti példányban, továbbá
eleí<tronikus formában az veszprem.hatpsaq@vq§.+prem"qov.hu email-címre 2017. február
1 5, napjáig szíveskedjen megküldeni.
Veszprém, 2017. január 12.

Tisztelettel:
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A kötelező felvételt biztosító
általános iskola körzethatára
Sáska Község Önkormányzata

Tervezet
a települési önkormányzat
vé l em é ny-nyi ván
I

201

7. évi ianuári

ításához

Járás/Tankerület

Telep

székhelye, Tapolca

ü

lés tel jes közi gazgatási terü letére vonatkozó íel vétel i kÖrzetek

Település

Sáska

kötelezó

f

elvételt biáosító iskola
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