
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 9.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében 14 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Talián Bálint Attila, Gyöngyösi Norbert, Péntek 

Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga 

Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Takácsné Illés Henriett képviselő. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2019. (X. 9.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2019. (X. 9.) 

önkormányzati határozata a felvételi körzetekről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan, a 

településen élő általános iskolás gyermekek számára a Segesdi IV. Béla Király 

Általános Iskola kijelölését javasolja megállapítani, tehát a 2019/2020-as tanévre 

megállapított körzethatárokban változtatást nem tart szükségesnek. 
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2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy Segesd felvételi körzete megegyezik a 

település közigazgatási területével. 

 

3./ Segesd község Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába 

járó gyermekek száma intézményi bontásban: 

 
Sorszám Intézmény OM 

azonosítója 

Intézmény 

neve 

Intézmény 

címe 

HH általános 

iskolai tanulók 

száma 

1. 201315 Segesdi IV. 

Béla Király 

Általános Iskola 

7562 Segesd, 

Iskola utca 1. 

15 fő 

 

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Kaposvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztályát a testület döntéséről 

értesítse. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

 

 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


