
Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
              július 13-án tartott üléséről. 
 
Jelen vannak:          Varga Ferenc elnök 
   Lakatos Antal képviselő 
 
   
Varga Ferenc elnök tisztelettel köszöntötte Lakatos Antal képviselőt és Gyömbér 
Ferencné jegyzőt. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 2 fő 
képviselő megjelent. Az ülést megnyitotta.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Lakatos Antal képviselőt. Kérte, aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  
 
20/2015. (VII.13.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása. 
 

Határozat 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jelen ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Lakatos Antal képviselőt 
kérte fel. 

 
 
 
 
Varga Ferenc elnök ismertette a tárgyalandó napirendi pontokat (1. sz. melléklet) 
 
1./ Elnök beszámolója az eltelt időszakról 
2./ 2015. évi ösztöndíj elfogadása 
3./ Egyebek 
 
 
Kérte, aki az ismertetett napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  
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21/2015. (VII.13.) 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./ 2015. évi ösztöndíj elfogadása 
3./ Egyebek 

 

 
1./ Napirend 

 
ELNÖK BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL 

 
 
Varga Ferenc elnök elmondta, volt egy sikeres rendezvényük az egészségügyi 
forgalmi irodával. Két pályázatot nyújtott be a Szegvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, annak eredményét még nem tudják. A pályázatot szeptemberben 
fogják elbírálni.  
 
Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 
 
Varga Ferenc elnök megkérdezte, aki az elnöki beszámolót az elhangzottak alapján 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  
 
22/2015. (VII.13.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: Elnök beszámolója az eltelt időszakról. 

Határozat 

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

 

 
2./ Napirend 

 
2015. ÉVI ÖSZTÖNDÍJ ELFOGADÁSA 
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Varga Ferenc elnök ismertette a Szegváron élő roma és nem roma, 5-8. osztályos 
általános, illetve középiskolai, szakközépiskolai tanulók beiskolázási támogatására  
vonatkozó Pályázati felhívást (2. sz. melléklet).  
 
Gyömbér Ferencné jegyző megkérdezte, csak szegváriak pályázhatnak? 
 
Varga Ferenc elnök elmondta, csak szegvári lakosok nyújthatnak be pályázatot. 
 
Varga Ferenc elnök kérte, aki a Pályázati felhívást az írásos anyag alapján elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  
 
23/2015. (VII.13.) SzRNÖ.  
 
Tárgy: 2015. évi ösztöndíj elfogadása. 
 

Határozat 
 
 
A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ösztöndíj pályázatot 
hirdet a Szegváron élő roma, és nem roma 5-8. osztályos általános, 
illetve középiskolai, szakközépiskolai tanulók részére. 
A pályázat célja: 
A Szegvár nagyközség területén élő roma és nem roma általános és 
középiskolai tanulók beiskolázási támogatása, illetve a tanulók 
tanulmányi fejlődésének nyomon követése.  
 
A pályázat feltételei:  
 
Pályázhat minden olyan Szegvár nagyközség területén élő tanuló, aki 
tanulmányait általános vagy középiskolában folytatja és előző félévben 
a tanulmányi átlaga meghaladta a 3,5 átlagot. 
További tudnivalók:  
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám összesen 10 fő. A pályázaton 
való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs. 
A pályázat elbíráló bizottsága: a Szegvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat testülete.  A pályázat eredményhirdetésére 2015. 
augusztus 31-én kerül sor. 
 
Csatolandó dokumentumok:  
 
Érvényes iskolalátogatási igazolás 
Előző évi bizonyítvány fénymásolata 
Motivációs levél  
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A motivációs levélnek tartalmaznia kell, hogy a tanuló mely 
tantárgyakból nyújt kimagasló teljesítményt, illetve a jövőre nézve 
milyen tervei vannak, esetlegesen milyen további tanulmányokat 
tervez.  
Az ösztöndíj tartalma:  
10.000 Ft összértékben, természetbeli és/vagy anyagi hozzájárulás. 
 
A pályázati beadás határideje:  
 2015. augusztus 25. 
 
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatosan nincs hiánypótlási lehetőség. 
A pályázatokat 1 példányban levélben vagy személyesen kérjük 
eljuttatni az alábbi címre: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. 
 

 
 
 

3./ Napirend 
 

EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK 
 
Egyéb szóbeli előterjesztés az ülésen nem hangzott el. 
 
Varga Ferenc elnök megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. 

 
 

Kmft. 
 
 

 
 
Varga Ferenc        Lakatos Antal 
   elnök             képviselő 
 


