
J e g y z ő k ö n y v

Készült Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. május
21.-én a Községházán megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Somogyiné Csimszi Éva elnök-helyettes és So-
mogyi Sándorné nemzetiségi képviselő, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak kö-
zül Veszner József címzetes főjegyző. 

Somogyi Csaba István elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület
minden tagja jelen van, az ülést megnyitja. 

Napirendi javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva az alábbi napirendeket tárgyalja:

10/2014. (V.21.) sz. határozat

Napirendi pontok:

1./ Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök

2./ Egyéb ügyek.

1./ Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök

Az elnök kérésére a jegyző tájékoztat arról, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 49. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat állapítja meg az óvoda felvételi
körzetét. A törvény 50. § (10) bekezdése előírja, hogy a nemzetiséghez tartozó gyermekek
óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési felvé-
teli körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi önkor-
mányzat egyetértését. Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzat egy óvodát tart fenn,
javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat értsen egyet azzal, hogy az óvoda beíratási kör-
zeteként az önkormányzat közigazgatási területe legyen megjelölve.

Kérdés nincs.
Hozzászólások:

Somogyi Sándorné nemzetiségi képviselő

Egyetért a javaslattal.



Az elnök indítványozza a jegyző által megfogalmazott javaslat elfogadását. Azt 3 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következő határozatot
hozza:

11/2014. (V.21.) sz. határozat

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyetért azzal, hogy az Ötvös-
kónyi Szivárvány Óvoda beíratási körzete Ötvöskónyi község közigazgatási területe le-
gyen.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Somogyi Csaba István elnök

2./ Egyéb ügyek.

Az elnök e napirend keretében az őszi önkormányzati választásokkal kapcsolatban arról tájé-
koztat, hogy megkapta a regisztrációhoz szükséges nyomtatványokat, feladatukat abban látja,
hogy segítsék elő a minél nagyobb számú regisztrációt.

Mivel más hozzászólás nem hangzik el, megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmf

Somogyi Csaba István Somogyiné Csimszi Éva 
elnök elnök-helyettes, jkv. hitelesítő
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