
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. május 
7.-én (hétfőn) 10.30 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében 
megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós László elnök-helyettes és Orsós János 
nemzetiségi képviselő, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin 
jegyző. 

Somogyi Csaba István elnök köszönti a megjelent képviselőtársait és dr. Varga Katalin 
jegyzőt. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület minden tagja jelen van, az 
ülést megnyitja. 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 28/2018. (V. 7.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pont: 

1. Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda átszervezésének véleményezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

1./ Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda átszervezésének véleményezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a települési önkormányzat a 2018. május 3.-i 
ülésén elvi döntést hozott a Szivárvány Óvoda átszervezéséről. Elmondja, hogy a település a 
megnövekedett gyermeklétszám miatt „kinőtte” az óvodát, ezért új csoport megnyitása 
szükséges, mely a konyha épületében kerül kialakításra. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
21. § (3) bekezdése szerint a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai 
alapdokumentuma tartalmazza – többek között – a telephelyet, így a telephely létrehozásával 
járó fenntartói döntés átszervezésnek minősül. Elmondja, hogy a törvény szerint a fenntartó a 



köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 
előtt beszerzi a nemzetiségi önkormányzat véleményét, mivel az óvodában nemzetiségi 
nevelés folyik. 

Mivel több hozzászólás nem volt, az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
támogassa az új telephely kialakítását, azaz az intézmény-átszervezést. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 29/2018. (V. 7.) számú 
határozata intézményátszervezés véleményezéséről. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda átszervezését, a Fő utca 45. szám alatti, 
299 hrsz.-ú, „Kivett napközi otthon” művelési ágú ingatlan telephellyé alakítását. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök az ülés végén javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós János nemzetiségi 
képviselő kijelölését. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 30/2018. (V. 7.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós János nemzetiségi 
képviselőt jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt, az ülést 
bezárja. 

Kmf. 

  Somogyi Csaba István                  Orsós János 
              elnök                                         jkv. hitelesítő


