
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2021. szeptember 

21-én (kedden) 13.00 órakor a Községházán megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Károlyi Zsolt elnök, Károlyi Zoltán elnök-helyettes, Kovács Angéla 

nemzetiségi képviselő, valamint a meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Károlyi Zsolt 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: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 10/2021. (IX. 21.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Az általános iskolai felvételt biztosító állami fenntartású általános iskola körzetével 

kapcsolatos egyetértési jog biztosítása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

1./ Az általános iskolai felvételt biztosító állami fenntartású általános iskola körzetével 

kapcsolatos egyetértési jog biztosítása. 

Előadó: Károlyi Zsolt elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Károlyi Zsolt elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiséghez tartozó gyermekek 

óvodai nevelését, 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.  

Elmondja, hogy a települési önkormányzat a településen élő gyermekek számára a 

2022/2023-as tanévre vonatkozóan a Kutason működő általános iskola kijelölését javasolta 

megállapítani. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat értsen egyet a települési 

önkormányzat javaslatával. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11/2021. (IX. 21.) számú határozata 

a tervezett általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről. 



1./ Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 

a Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által javasolt általános iskolai 

felvételi körzettel, mely szerint a településen élő gyermekek számára a 2022/2023-as 

tanévre vonatkozóan a Kutason működő általános iskola kijelölését javasolja 

megállapítani.   

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a Kaposvári Tankerületi 

Központhoz továbbítsa. 

 

Határidő: 2021. október 15. 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Károlyi Zoltán elnök-helyettes 

kijelölését. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 12/2021. (IX. 21.) számú határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Károlyi Zoltán elnök-

helyettest jelöli ki. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Károlyi Zsolt elnök 

 

 

 

 

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

bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

         Károlyi Zsolt                            Károlyi Zoltán 

              elnök                                         jkv. hitelesítő 


