UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8321 Uzsa, Lázhegy u.21.
Szám: 1/200-16/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 18.15
órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Uzsa Önkormányzat Művelődési Ház kisterme
Az ülésen megjelentek:
Szántói Imre
polgármester
Táborosi László
alpolgármester
Gábor Oszkár
képviselő
Nagy Tibor
képviselő
Takácsné Rompos Bernadett képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Gelencsér Ottó

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Jóna Bernadett

gyakornok

Szántói Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent települési képviselőket, Dr.
Gelencsér Ottó jegyző urat.
Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a mai rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét a
kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően hagyják jóvá.
Kéri, akinek a napirendi pontokon kívül más javaslata van, tegye meg!
Más javaslat nem hangzott el.
Kéri, aki a napirendekkel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai rendkívüli, nyilvános ülésen az
alábbi napirendet tárgyalja:

1.) A Lesence Völgye Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése
Előadó: Szántói Imre polgármester

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1.) A Lesence Völgye Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése
Előadó: Szántói Imre polgármester
(írásos előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Szántói Imre polgármester: hozzáfűzni valója nincsen a napirendi ponthoz. Átadja a szót
Dr. Gelencsér Ottó jegyző úrnak.
Dr. Gelencsér Ottó jegyző: a határozati javaslat kiolvashatóan nem tartalmazza, de a
köznevelési törvényben benne van az, hogy a körzethatárok kijelölése azt jelenti, hogy a
körzethatáron belüli településeken élő iskolásokat, gyermekeket ennek az iskolának
kötelezően fel kell vennie. Még olyan áron is, hogy a körzethatáron kívül esőket el kell
utasítani. Ez kötelező felvételt jelent az iskola részéről. Az iskola nem utasíthatja el
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa települések gyermekeit. Visszaadja a szót
Szántói Imre polgármesternek.
Szántói Imre polgármester: kéri, akinek kérdése, hozzászólása van a napirendi ponttal
kapcsolatban, tegye meg!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri, szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a Lesence Völgye Általános Iskola felvételi
körzethatáráról szóló véleményezést fogadják el!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő:
62/2015. (XII.10.)

Határozatot
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Veszprém megyei Kormányhivatal által a 2011. évi
CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján
meghatározott iskolai körzetek meghatározásáról
szóló tervezetet megtárgyalta. A Lesence Völgye
Általános Iskola felvételi körzetére vonatkozó
javaslattal egyetért.
Az általános iskolába járó halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek Uzsa községből nem jár.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak.
Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Szántói Imre polgármester: megköszöni a képviselő-testület tagjainak a részvételt, egyéb
napirend nem lévén az ülést 18.30 perckor bezárta.

k.m.f.

Szántói Imre
Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző
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