
J e g y z ő k ö n y v  

Készült Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. október 
27.-én (hétfőn) 15 órakor az önkormányzat házasságkötő termében megtartott alakuló 
üléséről. 

  
Jelen vannak: Széll Árpádné, Széll Alexandra és Bencsik Marianna nemzetiségi képviselők, 
Péntek László polgármester, Varga József a Helyi Választási Bizottság elnöke, Veszner József 
címzetes főjegyző és dr. Varga Katalin aljegyző. Az alakuló ülésen 5 fő segesdi lakós is 
megjelent. 

Széll Árpádné korelnök köszönti Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
testületének alakuló ülésén megjelenteket, képviselőtársait, Varga József Urat, a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, Veszner József címzetes főjegyzőt, valamint dr. Varga Katalin 
aljegyzőt, a megjelent segesdi lakosokat.  

Tudatja, hogy mint legidősebb települési nemzetiségi önkormányzati képviselőnek, neki jutott 
az a megtisztelő feladat, hogy a testület ülését korelnökként megnyissa, az elnök 
megválasztásáig vezesse. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a megbízóleveleket 
valamennyi megválasztott képviselő 2014. október 16.-én a Helyi Választási Bizottság 
Elnökétől átvette. 

Megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a 3 megválasztott képviselő jelen 
van, az ülést megnyitja. 

Javasolja, hogy folytassák az ülést a nemzetiségi önkormányzat képviselők eskütételével. 
Kéri, hogy az eskütétel idejére álljanak fel. Előmondásával a testület tagjai az alábbi esküt 
teszik le: 

„Én .......................................... (név) mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti 

roma nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, (fogadom), hogy képviselői tisztségem 

ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat 

megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához 

híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit 

képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és 

fejlesztésén fogok fáradozni.  

  
(Az esküt tevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!"  

Az eskü kivételét követően felkéri a testületi tagokat az esküokmány aláírására, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítja, hogy az esküt a települési kisebbségi 
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önkormányzati képviselők letették, a testület megalakult, és a vonatkozó jogszabályok szerint 
döntéshozatalra képes.  

A meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra bocsátja. A települési nemzetiségi 
önkormányzat testülete az írásos napirendi javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja:  

21/2014. (X.27.) sz. határozat 

1./ Tájékoztató a 2014. október 12.-i nemzetiségi önkormányzati választásról. 
Előadó: Varga József HVB elnök 

2./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökének megválasztása.  
Előadó: Széll Árpádné korelnök 

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. 
Előadó: elnök  

4./ Az elnökhelyettes megválasztása.  
Előadó: elnök 

5./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás.  
Előadó: elnök 

6./ Tájékoztató tiszteletdíjak megállapításának lehetőségéről. 
Előadó: elnök 

7./ Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok. 
Előadó: elnök 

1./ Tájékoztató a 2014. október 12.-i nemzetiségi önkormányzati választásról. 
Előadó: Varga József HVB elnök 

Varga József, a Helyi Választási Bizottság Elnöke ismerteti a 2014. október 12.-i nemzetiségi 
önkormányzati választás eredményét. Elmondja, hogy 100 fő regisztráltatta magát roma 
nemzetiségi szavazóként, közülük 49 fő jelent meg a szavazáson. Érvényes szavazat 47 db, 
érvénytelen 2 db volt. A bizottsági elnök elmondja, hogy rendkívüli esemény nem volt, az 
eredményt megállapító határozatuk jogerőssé vált, a megbízólevelek átadása megtörtént. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Széll Árpádné megköszöni a Helyi Választási Bizottság Elnökének a tájékoztatást, rátérnek a 
második napirendi pontra, az elnökválasztásra. 
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2./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnökének megválasztása.  
Előadó: Széll Árpádné korelnök 

Tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az 
elnöknek javasolt személy kezdeményezésére, a testület zárt ülésen is megválaszthatja az 
elnököt. Zárt ülés legalább 2 fő kezdeményezésére tartható, azon nemzetiségi önkormányzat 
tagjai, a jegyző vagy megbízottja, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vehetnek 
részt. Név szerinti szavazást is elrendelhet a jelenlévő képviselők több mint felének 
kezdeményezésére. Tájékoztat arról, hogy az elnök és az elnök-helyettes megválasztása során 
a személyes érintettséget nem kell vizsgálni, a különböző önkormányzati tisztségre történő 
választások során nem kell alkalmazni a képviselői kizárás intézményét, vagyis minden 
képviselő szavazhat.  

Zárt ülés tartására nem történik kezdeményezés. A korelnök kéri képviselőtársait, hogy 
tegyenek javaslatot az elnök személyére. 

Széll Alexandra nemzetiségi képviselő 

A választáson legtöbb szavazatot kapó Széll Árpádnét javasolja elnöknek. 

Bencsik Marianna nemzetiségi képviselő 

Egyetért Széll Árpádné jelölésével, aki megválasztása esetén a tisztséget vállalná is. 

Más javaslat nem hangzik el. A Széll Árpádné megválasztására vonatkozó javaslatot a testület 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint 
határoz: 

22/2014. (X.27.) sz. határozat 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete Széll Árpádnét a roma 
nemzetiségi önkormányzat elnökének megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné megköszöni a bizalmat. Immár megválasztott elnökként folytatja az ülés 
vezetését. 

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök  

Az elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának elfogadásáról minősített többséggel dönthetnek. Tekintettel arra, 
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hogy az előző szabályzat elfogadása óta új törvény jelent meg a nemzetiségek jogairól, több 
rendelkezése is változtatásra szorul, indokolt új szabályzat elfogadása. Annak tervezetét az 
ülést megelőzően a nemzetiségi képviselők megkapták, tanulmányozták. Javasolja 
elfogadását, csakúgy, mint a települési önkormányzattal kötött megállapodás elfogadását is, 
tekintettel az időközi változásokra, a testületi tagok részbeni kicserélődésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

23/2014. (X.22.) sz. határozat 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Az elnökhelyettes megválasztása.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Elnök-helyettesnek javasolja megválasztani Bencsik Marianna nemzetiségi képviselőt, aki 
megválasztása esetén a feladatot vállalja. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. 

Mivel más javaslat nem hangzik el, a javaslatot szavazásra bocsátja. A testület azt 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

24/2014. (X.27.) sz. határozat 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete Bencsik Mariannát a 
nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről tájékoztatás.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
szerint a testület tagjainak a megválasztástól számított 30 napon belül, majd ezt követően 
minden év január 31.-ig vagyonnyilatkozatot kell tenni, melyhez csatolni kell a velük közös 
háztartásban élő házastárs vagy élettárs, valamint gyermek vagyonnyilatkozatát is. A 
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vagyonnyilatkozat megtételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig a képviselő nem 
gyakorolhatja képviselői jogait, nem részesülhet tiszteletdíjban, költségtérítésben. Bizottság 
hiányában a vagyonnyilatkozatokat két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. Javasolja a 
feladatra Bencsik Marianna és Széll Alexandra kijelölését. 

Elmondja, hogy a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a kijelölt képviselőknél írásban 
bárki kezdeményezheti, azt a testület zárt ülésen tárgyalja meg. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin aljegyző 

Az aljegyző arra hívja fel a figyelmet, hogy a köztartozás mentesség igazolása érdekében a 
nemzetiségi önkormányzati képviselőknek is ügyfélkaput kell nyitni és kérniük kell 
felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba. 

 A kijelölésre vonatkozó javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

25/2014. (X.27.) sz. határozat 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete vagyonnyilatkozatok 
nyilvántartására és ellenőrzésére Bencsik Marianna és Széll Alexandra testületi tagokat 
jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

6./ Tájékoztató tiszteletdíjak megállapításának lehetőségéről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a költségvetésük terhére lehetőség van a 
nemzetiségi önkormányzat tagjainak tiszteletdíjat megállapítani. A tiszteletdíj megállapítása 
nem veszélyeztetheti közfeladat-ellátásukat. Az elnök díja nem lehet magasabb, mint a 
mindenkori illetményalap (38.650 Ft). Az elnök-helyettes tiszteletdíja nem érheti el az elnök 
tiszteletdíját, a nemzetiségi képviselő tiszteletdíja nem lehet magasabb az elnöki tiszteletdíj 
felénél. 

Tekintettel arra, hogy a következő évi költségvetési számok nem ismertek, javasolja, hogy 
tiszteletdíjat egyelőre ne állapítsanak meg, mellyel a testületi tagok egyetértenek. 

7./ Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatok. 
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Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztat arról, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásban vannak nyilvántartva a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok, így a segesdi 
is. Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a választásokat követően az adatokban 
bekövetkezett változásokat 8 napon belül be kell jelenteni. Önkormányzatuk esetében az 
alakuló ülésen megválasztott elnök bejelentését kell elvégezni. 

Javasolja utasítását a szükséges bejelentés megtételére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

26/2014. (X.27.) sz. határozat 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete utasítja az elnököt az 
adatváltozás Magyar Államkincstárhoz történő 8 napon belüli bejelentésére. 

Határidő: 2014. november 4. 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

A határozathozatalt követően az elnök javasolja a települési önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatát, az átdolgozott megállapodás jóváhagyását, felhatalmazását 
annak aláírására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

27/2014. (X.27.) sz. határozat 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a települési 
önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv melléklete 
szerint jóváhagyja, felhatalmazza az elnököt annak aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Széll Árpádné elnök 
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Veszner József címzetes főjegyző 

Tájékoztatja a nemzetiségi testület tagjait a nemzetiségek jogairól szóló törvény főbb 
rendelkezéseiről. Figyelmükbe ajánlja a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatát, mely a testület működésének legalapvetőbb szabályait tartalmazza. Felhívja a 
figyelmet a nemzetiségi önkormányzatok támogatására vonatkozó szabályokra, arra, hogy 
nem elég dolgozni a települési romák érdekében, azt megfelelően dokumentálni is kell, ehhez 
ígéri a közös hivatal segítségét. 

Péntek László polgármester 

Gratulál a testület tagjainak megválasztásához, külön gratulál a megválasztott elnöknek az 
ülés gördülékeny levezetéséhez. Meggyőződése, hogy számos területen nyílik lehetőség az 
együttműködésre. Reméli, hogy közös munkájuk eredményeképpen javulhatnak a községben 
élő roma családok életfeltételei, beleértve a lakhatási és foglalkoztatási feltételeket is. 

Varga József HVB elnök 

Ő is gratulál a testület megalakulásához. 

Széll Árpádné elnök 

Megköszöni a jelenlévők pozitív hozzáállását, ígéri, hogy a lehetőséggel élni fognak. 
Egyelőre azt tudják, hogy mit akarnak, azt nem tudják, hogy hogyan. Ebben kéri és reméli az 
ígért segítséget. 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Széll Alexandra nemzetiségi 
képviselő kijelölését. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

28/2014. (X.27.) sz. határozat 

A testülete az alakuló ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Széll Alexandra nemzetiségi 
képviselőt jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Az elnök megköszöni a részvételt, az alakuló ülést bezárja. 
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Kmf. 

  Széll Árpádné Széll Alexandra 
 elnök jkv. hitelesítő 


