
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. március 13.-

án (kedden) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 

soron kívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes és a meghívottak közül 

dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársátés dr. Varga Katalin jegyzőt. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 2 fős testület minden tagja jelen van, az 

ülést megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 2 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 31/2018. (III. 13.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Az általános iskolában a nemzetiségi oktatás-nevelés törlésének véleményezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

1./ Az általános iskolában a nemzetiségi oktatás-nevelés törlésének véleményezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kaposvári Tankerületi Központ 

felterjesztést küldött a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola alapdokumentumából 

a nemzetiségi nevelés-oktatás törlésére vonatkozóan. Elmondja, hogy a felterjesztés szerint ez 

a feladat megszűnt az iskolában, mivel a 2012/2013-as tanévtől nincs olyan tanuló, aki részt 

vett volna a nemzetiségi oktatásban, és erre igény sem mutatkozik. Javasolja, hogy a testület 

támogassa a felterjesztést, mely szerint a nemzetiségi oktatás megszűnik az általános 

iskolában. 

 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz:  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 32/2018. (III. 13.)számú határozata 

felterjesztés támogatásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposvári 

Tankerületi Központ TK/139/00693-5/2018. ügyiratszámú felterjesztésében szereplő 

javaslatot, mely szerint a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános 

alapdokumentumából a nemzetiségi nevelés-oktatás törlésre kerül, támogatja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Széll Alexandra elnök-helyettes 

kijelölését. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 33/2018. (III. 13.) számú 

határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Széll Alexandra 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        Széll Alexandra 

elnök      jkv. hitelesítő 


