
Jegyzőkönyv 

 

Készült Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. április 14. 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 

képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. 

 

Igazoltan távol: Nagy Jenő képviselő 

 

 

Kincses Sándor elnök köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy a testület 3 fővel 

jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 

Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:  

- Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola átszervezését, 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingóságainak helyzetét. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  

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

 

1./ Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola átszervezése 

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

2./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingóságainak helyzete 

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

 

 

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

 

1./ Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola átszervezése 

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Kincses Sándor elnök elmondta, hogy levelet kapott a KLIK Pécsi Tankerületétől, mely szerint a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény rögzíti, hogy intézményátszervezés minden olyan fenntartói 

döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum pontjában felsoroltak bármelyikének 

módosulásával jár. Az iskola szakmai alapdokumentumának áttekintése megtörtént. A köznevelési 

törvény értelmében kérték, az átszervezési javaslat alapján a tervezett intézkedések véleményezését. 

Tájékoztatást adtak továbbá arról is, hogy a szakképző iskola szakmai alapdokumentumába 

adminisztrációs hibából adódóan került a nemzetiségi oktatás feladat, ennek korrekciója, a feladat 

kivétele történik a mostani átszervezéskor, ezért kérik a javaslat támogatását. 

Javasolta, hogy a fenti előterjesztés alapján a testület értsen egyet a szakképző iskola átszervezésével. 

 

Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

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

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
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Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

 

7/2014. (IV.14.) RNŐ számú határozata 

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola átszervezésével egyetért. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Kincses Sándor elnök 

 

 

2./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingóságainak helyzete 

 Előadó: Kincses Sándor elnök 

 

Kincses Sándor elnök elmondta, hogy évek óta húzódó problémáról van szó. Az RNÖ 2010. évi 

újraalakulásakor, ő mint elnök még papíron sem tudta átvenni az önkormányzat egyes vagyontárgyait. 

A különböző pályázatokon évek alatt beszerzett főként iroda berendezési tárgyakról, bútorokról van 

szó. Egy részüket 2013. év elején át tudta venni a városi önkormányzattól, majd az önkormányzat a 

helyiséget ismét kipakolta, a berendezéseket elraktározta. A legújabb megtekintés eredményeként a 

tárgyaknak már csak a töredéke van meg, nagyrészükkel az önkormányzat nem tud elszámolni. A 

kérdést megtárgyalta Rabb Győzőné alpolgármester asszonnyal, aki elismerte az önkormányzat 

felelősségét, miután nem sikerült felelőst találni, az elkallódott és tönkrement bútorokat selejtezni 

fogják. 

Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

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

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 

 

8/2014. (IV.14.) RNŐ számú határozata 

 

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kincses 

Sándor elnök beszámolóját a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingóságainak 

selejtezéséről elfogadta. 

 

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 

 


