
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 3.-án 
(szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron 
kívüli, zárt üléséről. 
 
Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Bencsik Marianna elnök-helyettes, Széll Alexandra 
nemzetiségi képviselő és dr. Varga Katalin aljegyző. 
 
Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársait és dr. Varga Katalin aljegyzőt. 
 
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: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20/2015. (VI. 3.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Intézményvezetői pályázat véleményezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 
 

 
1./ Intézményvezetői pályázat véleményezése 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző tájékoztat arról, hogy a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése szerint, a fenntartó a 
köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt ki kell kérni az 
intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, valamint a települési nemzetiségi 
önkormányzat véleményét. 
 
Az elnök elmondja, hogy a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetői állására kiírt pályázatra egy 
pályázat érkezett, a jelenlegi megbízott intézményvezetőé. A pályázó zárt ülés tartását kérte. 
Javasolja, hogy támogassák a pályázatot, értsenek egyet Sáfrán Józsefné intézményvezetői 
megbízatásával. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az elnök az egyetértésre vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 21/2015. (VI. 3.) számú határozata 
az intézményvezetői állásra benyújtott pályázatról.  

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Sáfrán Józsefné 7562 Segesd, 
Jókai Mór 10. szám alatti lakósnak a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetői állására 
benyújtott pályázatát támogatja, intézményvezetői megbízatásával egyetért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 
Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bencsik Marianna elnök-helyettes 
kijelölését. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2015. (VI. 3.) számú határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 
 
A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bencsik Marianna elnök-
helyettest jelöli ki. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

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

Kmf. 
 
 
       Széll Árpádné                         Bencsik Marianna 
              elnök                                         jkv. hitelesítő 


