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Jegyzőkönyv 

 

Készült Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. január 6. napján tartott 

testületi üléséről.  

 

Ülés helye:   Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 

   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.  

 

Jelen vannak:  Kincses Sándor elnök, Nagy Edit elnökhelyettes, Kincsesné Nagy 

Teréz, Nagy Jenő képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika 

jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Kincses Sándor elnök köszöntötte a megjelent képviselőket.  

Megállapította, hogy a 4 fős testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt 

megnyitotta. 

Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:  

- általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos nyilatkozatot. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  

 

Más javaslat nem volt, a képviselőtestület a napirendi pontokat fogadta el.  

 

1./ Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos nyilatkozat 

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

 

N a p i r e n d   t á r g y a l á s a :  

 

1./ Általános iskolák felvételi körzetével kapcsolatos nyilatkozat 

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

Kincses Sándor elnök tájékoztatta a testületet arról, hogy a Bm. Kormányhivatal levelet 

intézett a kisebbségi önkormányzat felé, mely szerint a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

alapján az érdekelt települési önkormányzatok véleményének kikérése után a kormányhivatal 

határozza meg és teszi közzé az általános iskolák felvételi körzetét. A nemzetiséghez tartozó 

tanulók iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi 

körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy 

országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. A 

kötelező felvételt biztosító iskola fentiek szerinti kijelölése nem korlátozza a nemzetiséghez 

tartozókat szabad iskolaválasztási jogának gyakorlásában, kizárólag a nemzetiségek jogairól 

szóló törvény szerinti nemzetiségi alapjog érvényesítését segíti. 

 

Koszorus Tímea aljegyző tájékoztatásképpen elmondta, ha a jogszabály a nemzetiségi 

önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a közneveléssel kapcsolatos ügyben 

véleményezési vagy egyetértési jogot biztosit, a nyilatkozat megtételére 30 nap áll 

rendelkezésre. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat nem nyilatkozik, akkor az 

egyetértésüket a kormányhivatal megadottnak tekinti. 
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Kincses Sándor elnök javasolta a testületnek, nyilatkozzanak arról, hogy egyetértenek azzal, 

hogy a roma nemzetiségi általános iskolai nevelése-oktatás tekintetében a Mindszentgodisai 

Általános Iskola lássa el a kötelező felvételt biztosító iskola feladatát. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

 

1/2014. (I.06.) RNŐ számú határozata 

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy a Sásd településen lakó vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, magukat roma nemzetiségűnek valló tanköteles korú 

tanulók számára a roma nemzetiségi általános iskolai nevelése-oktatás 

tekintetében a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(OM: 201311, 7370. Sásd, Szent Imre út 29-31.) látja el az Nkt. 50. §-

ának (6) bekezdése szerinti kötelező felvételt biztosító iskola feladatát. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kincses Sándor elnök 

 

 

Mivel több napirendi pont nem volt, Kincses Sándor elnök megköszönte a megjelenést, és a 

testületi ülést bezárta.  

 

Kmft. 

 

 

Kincses Sándor        Nagy Edit 

elnök         jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


