
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült:  Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

                január 12-én de. 10.00 órakor tartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak:           Varga Ferenc elnök 

   Ajtainé Kondor Katalin képviselő 

    

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  

 

   Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető    

   

Varga Ferenc elnök tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Mihály Mária képviselő jelezte 

távolmaradását. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést 

megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolta Ajtainé Kondor Katalin képviselőt. Kérte, 

aki a jegyzőkönyv hitelesítő személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  

 

 

1/2018. (I.12.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása. 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésével Ajtainé Kondor Katalin képviselőt bízta 

meg. 

 

 

Varga Ferenc elnök javaslatot tett a meghívó szerinti (1. sz. melléklet) napirendi pontok 

elfogadására. Kérte, aki elfogadja, a napirendi pontokat kézfeltartással jelezze. 

                            

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  

 

 

2/2018. (I. 12.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Napirend elfogadása 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.  
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1. Elnök beszámolója az eltelt időszakról 

2. 2018. évi programterv elfogadása 

3. 2018. évi munkaterv elfogadása 

4. ROM-RKT-18 kódszámú pályázat beadása 

5. Beszámoló a Szilveszteri rendezvényről 

6. Egyebek 

 

1. NAPIRENDI PONT 

 

ELNÖK BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, a két ülés között lebonyolították a szilveszteri rendezvényt. 

Továbbá egy pályázat megírásra került, melynek ismertetése a 4. napirendi pontban fog 

megtörténni.  Kérte, aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  

 

 

3/2018. (I.12.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Az elnök beszámolója az eltelt időszakról. 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

elhangzott elnöki beszámolót elfogadta.  

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

2018. ÉVI PROGRAMTERV ELFOGADÁSA 
 

Varga Ferenc elnök ismertette a 2018. évi programtervet.(2. sz.  melléklet)  Megkérdezte 

van-e kérdés a programtervvel kapcsolatban? Mivel nem volt kérte, aki elfogadja a 2018. évi 

programtervet  kézfeltartással jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 

A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  

 

4/2018. (I.12.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: 2018. évi programterv elfogadása 
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Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 

évi programtervet elfogadta.  

 

3. NAPIRENDI PONT 

 

2018. ÉVI MUNKATERV ELFOGADÁSA 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy 2018-ban több ülést és egy közmeghallgatással 

egybekötött ülést kívánnak tartani. Mindegyik ülés időpontja péntek 10 óra. Részletesen 

ismertette a munkatervet. (3. sz. melléklet) Megkérdezte ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 

kiegészítés? Mivel nem volt, kérte, aki egyetért  a 2018. évi munkatervvel kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi 

határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  

 

 

5/2018. (I.12.) SzRNÖ 

 

Tárgy: 2018. évi munkaterv elfogadása 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 

évi munkatervet az alábbiak szerint fogadta el:  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre vonatkozóan a 

rendes, nyilvános üléseit a következő munkanapokon tartja:  

 

2018. Január 12   péntek   délelőtt 10:00-kor 

2018. február 9.  péntek   délelőtt 10:00-kor 

2018. április 6.  péntek  délelőtt 10:00-kor 

2018. Julius 20.  péntek   délelőtt 10:00-kor 

2018. december 4.  péntek  délelőtt 10:00-kor 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre vonatkozóan a 

közmeghallgatását, közmeghallgatással egybekötött testületi ülés keretein 

belül a következő időpontban tartja: 

 

2017. december 14.   csütörtök délelőtt 10:00-kor 

A határozatot kapja: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, Gémes László polgármester, Dr. Szecskó Tamás 

jegyző, Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
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4. NAPIRENDI PONT 

 

ROM-RKT-18 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT BEADÁSA 

 

Varga Ferenc elnök ismertette, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

megbízásából és nevében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett, roma 

kulturális események megvalósítására. Kezdetben úgy volt, hogy helyi szintű pályázatot 

valósítanak meg ezen belül egy B komponenst, amely egy egynapos kulturális esemény lett 

volna. De Szegváron kívül még hat települést sikerült bevonni a pályázatba. Mindegyik 

településsel van együttműködési megállapodás, így megyei szintű rendezvény 

megvalósítására pályáznak. A testületnek arról kell döntenie, hogy támogatja-e a pályázat 

beadását, illetve, hogy megyei szintű legyen a rendezvény. Az elnök 50 ezer forint önerő 

biztosítását javasolta. Megkérdezte van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés? Mivel nem 

volt kérte, aki egyet ért a ROM-RKT-18 kódszámú pályázat B komponensének beadásával, 

illetve az 50 ezer font önerő biztosításával kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi 

határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  

 

 

6/2018. (I.12.) SzRNÖ 

 

Tárgy: ROM-RKT-18 kódszámú pályázat támogatás és B komponensének beadása 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy a ROM-RKT-18 kódszámú az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (a továbbiakban Támogató) megbízásából és nevében az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban Lebonyolító) nyílt 

pályázatát támogatja, megyei szinten B komponensét benyújtja, amely 

roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és 

termékek elérhetővé tételének támogatásáról szól. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Varga Ferenc elnököt arra, hogy a 

pályázattal kapcsolatos, ahhoz szükséges dokumentumokat beszerezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a pályázathoz 50.000,- Ft 

önerőt biztosít.  

 

A határozatot kapja: Varga Ferenc elnök, Márton Rozália gazdálkodási 

osztályvezetőt.  
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5. NAPIRENDI PONT 

 

BESZÁMOLÓ A SZILVESZTERI RENDEZVÉNYRŐL 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a szilveszteri rendezvényüket 2017. december 31-én 

tartották Szentesen. 90 fő vett részt a rendezvényen. Az elnök szerint sikeresen zárták az 

évet. (4. sz. melléklet) Kérte, hogy a beszámoló elfogadását kézfeltartással jelezzék. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi 

határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  

 

 

7/2018. (I.12.) SzRNÖ 

 

Tárgy: Beszámoló a szilveszteri rendezvényről 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a szilveszteri rendezvényről szóló beszámolót 

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

 

EGYEBEK 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy 2018. január 31-ig vagyonnyilatkozatot kell leadniuk a 

képviselőknek. 2018. február 15-ig még egy ülést kell tartaniuk a 2018. évi költségvetés 

elfogadásának érdekében. Elmondta, hogy az önkormányzat bélyegzője tönkre ment ezért 

egy új bélyegzőt kell vásárolni, amit még a mai napon megfog tenni, hiszen a pályázat 

benyújtásához szükséges a bélyegző. Továbbá egy aláírási címpéldányt is be kell szerezniük, 

szintén a pályázathoz. A bélyegző és az aláírási címpéldány költsége előreláthatólag 15 ezer 

forint. Megkérdezte van-e még egyéb előterjesztés. Mivel nem volt kérte, kézfeltartással 

jelezzék, ha a fenti költségeket elfogadják. 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal meghozta alábbi 

határozatát. A döntéshozatalban 2 fő vett részt.  

 

 

8/2018. (I.12.) SzRNÖ 

 

Tárgy: Bélyegző készíttetés és aláírási címpéldány költsége 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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elfogadta, hogy a bélyegző készíttetés és az aláírási címpéldány költsége 15 

ezer forint lesz. 

 

 

Varga Ferenc elnök az ülést bezárta. 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

                    Varga Ferenc                       Ajtainé Kondor Katalin 

                           elnök            jkv. hitelesítő 

 


