
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. március 7.-én 

(hétfőn) 15 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:Széll Árpádné elnök, Bencsik Marianna elnök-helyettes, Széll Alexandra 

nemzetiségi képviselő és dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Széll Árpádné 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: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11/2016. (III. 7.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Segesdi Tündérkert Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2. Egyéb ügyek 

 

 

 

1./ Óvodai felvételi körzetek meghatározása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a 

2016/2017-es nevelési évben a gyermeklétszám úgy alakul az óvodában, hogy a Dankó utca 

és a Vörösmarty utca vissza kerülhet a II. számú óvodához. Ennek megfelelően készült el az 

előterjesztés. 

 

Az elnök javasolja, hogy az óvodához tartozó felvételi körzethatárt a testület, az előterjesztés 

szerint módosítja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata12/2016. (III. 7.) számú határozata 

a Segesdi Tündérkert Óvoda beíratási körzetéről. 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyet ért azzal, hogy a Segesdi 

Tündérkert Óvoda beíratási körzete a 2016/2017-es nevelési évre az alábbiak szerint 

kerüljön meghatározásra: 

 

I. számú óvoda Segesd, Szabadság tér 6.  II. számú óvoda Segesd, Teleki utca 32.  

 Ady Endre utca     Alsóhegy 

 Akác-sor     Bem utca  

 Arany János utca    Damjanich utca 

 Bajcsy-Zsilinszky utca    Vasút utca 

 Bertalanpuszta     Dózsa tér 

 Felsőbogátpuszta    Erdészház 

 Hegyaljai dűlő     Munkácsy utca 

 Iskola utca     Petőfi utca 

 Jókai utca     Rákóczi utca 

 József Attila utca    Szabadság utca 

 Kanizsai utca     Táncsics utca 

 Kölcsey utca     Teleki utca 

 Kossuth utca     Dankó utca   

 Lászlómajor     Vörösmarty utca 

 Pálmaház utca 

 Perczel Mór utca 

 Rózsadomb utca 

 Szabadság tér 

 Széchenyi utca 

 Tompa Mihály utca 
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

a) Versmondó verseny résztvevőinek díjazása: 

 

Széll Árpádné elnök elmondja, hogy április 11. a Magyar Költészet napja, melynek 

alkalmából az általános iskola versmondó versenyt szervez. Szeretné, ha a roma kultúra napja 

miatt, amely szintén április hónapban van, a versmondó versenyen roma versekkel is 

indulnának diákok, akár roma nyelven is. Javasolja, hogy a testület 20.000 Ft összeget 

biztosítson a résztvevők díjazására. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata13/2016. (III. 7.) számú határozata 

a versmondó versenyen résztvevők díjazásáról. 

 

A testület egyet ért abban, hogy Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

asegesdi általános iskola által megrendezésre kerülő versmondó verseny résztvevőit 

20.000 Ft összegű tárgyi díjazásban részesítse. A testület az összeget a feladatalapú 

támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

b) Roma Ki mit tud megszervezése: 

 

Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a 2015. évi feladatalapú támogatásból 93.000 Ft 

van még, amellyel április 30. napjáig el kell számolni. Emlékezteti a megjelenteket, hogy 

korábban már volt szó egy „Roma Ki mit tud” megszervezéséről, de idő hiányában erre 2015-

ben nem került sor. Javasolja, hogy a testület 100.000 Ft összeget biztosítson, a ki mit tud 

megszervezésére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata14/2016. (III. 7.) számú határozata 

ki mit tud megszervezéséről. 

 

A testület egyet ért abban, hogy Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

100.000 Ft összeget határoljon el a feladatalapú támogatás terhére, az április hónapban 

megszervezésre kerülő „Roma Ki mit tud” lebonyolítására. 

 

Határidő: értelem szerint 

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 15/2016. (III. 7.) 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 


