
Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
               október 19-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:          Varga Ferenc elnök 
   Ajtainé Kondor Katalin képviselő 
   Mihály Mária képviselő 
 

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  
 
   Gyömbér Ferencné jegyző 
   Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető 
 
   
Varga Ferenc elnök tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, 3 fő képviselő megjelent. Az ülést megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ajtainé Kondor Katalin képviselőt. Kérte, aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  
 
34/2015. (X.19.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása 
 

Határozat 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Ajtainé Kondor Katalin 
képviselőt kérte fel. 

 
 
Varga Ferenc elnök ismertette a meghívó (1. sz. melléklet) szerinti napirendi 
pontokat.   
 
1./ Elnök beszámolója az eltelt időszakról 
2./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési  
       koncepciójának felülvizsgálata 
3./ 2015. október 24-i kulturális rendezvény 
4./ Egyebek 
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Kérte, aki az ismertetett napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  
 
 
35/2015. (X. 19.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 

Határozat 

 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.  
 
1./ Elnök beszámolója az eltelt időszakról 
2./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési  
       koncepciójának felülvizsgálata 
3./ 2015. október 24-i kulturális rendezvény 
4./ Egyebek 
 

 

 
1./ Napirend 

 
ELNÖK BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL 

 
 

Varga Ferenc elnök beszámolt arról, hogy augusztus 20-án sikeres kulturális rendezvényt 

valósítottak meg a Kórógy-tó partján 50 fő részvételével. Kérte, aki az elnök beszámolóját 
elfogadja, az kézfeltartással jelezze. 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  
 
36/2015. (X. 19.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Elnök beszámolója az eltelt időszakról 

Határozat 

 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
elhangzott elnöki beszámolót elfogadta.  
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2./ Napirend 
 

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 

 
 

Varga Ferenc elnök tájékoztatta a képviselőket arról, hogy Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2004-ben fogadta el a szociális 
szolgáltatástervezési koncepciót. A koncepció határozatlan időtartamú, de két évente 
felül kell vizsgálni. Az 1993. évi III. törvény 92. § (7) bekezdése alapján a koncepciót 
az önkormányzatnak az elfogadást megelőzően véleményeztetnie kell az 
intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepciót különböző 
csoportok figyelembe vételével kell elkészíteni. Ismertette a célcsoportokat. A 
koncepcióban különböző statisztikai kimutatások találhatók, különösen a népességre 
és a munkanélküliségre vonatkozóan. A tervezetet jónak tartotta, nem szorul 
kiegészítésre. Egy javítása hívta fel a figyelmet, a nemzetiségi önkormányzat neve 
még a régi név. Mivel a koncepcióval kapcsolatosan kérdés, vélemény, hozzászólás 
nem hangzott el, kérte annak elfogadását. 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  
 
37/2015. (X. 19.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat szociális  szolgáltatástervezési  
             koncepció- tervezetének véleményezése 

Határozat 

 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
92. § (7) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi véleményt 
alkotja: 
 
A képviselő-testület Szegvár Nagyközségi Önkormányzat szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójának tervezetét megismerte és azt 
elfogadásra javasolja. 

 
 

3./ Napirend 
 

2015. OKTÓBER 24-I KULTURÁLIS RENDEZVÉNY MEGVALÓSÍTÁSA 
 
 

Varga Ferenc elnök tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 303.671,- Ft van a 
nemzetiségi önkormányzat folyószámláján, a pénztárban pedig 16.960,- Ft. 
Előzetesen már beszéltek arról, hogy Szentesen a Dózsa telepen kulturális 
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rendezvényt szeretnének tartani. A rendezvényre 60.000,- Ft-ot javasolt biztosítani. 
Ismertette a határozati javaslatot és kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  
 
38/2015. (X. 19.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: 2015. október 24-i kulturális rendezvény megvalósítása 

Határozat 

 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy 2015. október 24-én kulturális rendezvényt kíván 
megvalósítani, melynek helyszínéül a szentesi Vajda telepet 
választotta. A rendezvény lebonyolítására 60.000,- Ft fedezetet 
biztosít. 

 
 

3./ Napirend 
 

EGYEBEK 
 

Varga Ferenc elnök ismertette, hogy évenként 5 ülést kell tartaniuk és egy 
közmeghallgatást. Az idén még nem tartottak közmeghallgatást. A közmeghallgatás 
időpontjának javasolta: 2015. november 17. (kedd) 14.00 óra. 
Több előterjesztés hiányában megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft. 
 
 

 
 
Varga Ferenc       Ajtainé Kondor Katalin 
   elnök            képviselő 
 


