Bakonyság Község Önkormányzata
8557 Bakonyság, Béke u. 14.
Ügyszám: 136-15/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. november 28-án 9,00
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Bakonyság
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Kiss Lajos polgármester, Nikl Mónika alpolgármester, Schumacher
Mária képviselő
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős

I. Napirend előtt:
Kiss Lajos polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú képviselőtestület valamennyi tagja megjelent, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt
követően szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú
melléklete)
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend
1./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
A képviselő-testület 3 „igen” szavazattal, egyhangúlag a napirendre tett javaslatot elfogadta.

II. N a p i r e n d tárgyalása.
1./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a bakonysági általános iskolások részére a kormánymegbízott úr
meghatározta a kötelező felvételt biztosító iskolát, mely a pápateszéri általános iskola A
kormánymegbízott úr körzethatárra vonatkozó döntésével való egyetértésre tesz javaslatot.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
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51/2013. (XI. 28.) határozat
Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a kötelező felvételt
biztosító általános iskolák 2013/2014. tanévre vonatkozó felvételi
körzetéről szóló 3/2013. (II. 26.) számú kormánymegbízotti
rendelkezésében foglaltakkal - miszerint a bakonysági általános
iskolába járó gyermekek vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító
általános iskola a pápateszéri Közös Fenntartású Körzeti Általános
Iskola - egyetért.
Megállapítja, hogy az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének nyilvántartásában Bakonyság községben lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek nincsen.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei
Kormányhivatal részére küldje meg.
Felelős: Kiss Lajos, polgármester
Határidő: 2013. november 29.
Más megtárgyalandó kérdés nem volt, ezért a polgármester a nyilvános ülést 9,20 órakor
bezárta.
K. m. f.

Kiss Lajos
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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