
J e g y z ő k ö n y v  

Készült Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 
17.-én (hétfőn) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos 
üléséről. 

  
Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Bencsik Marianna elnök-helyettes, Széll Alexandra 

nemzetiségi képviselő, Péntek László polgármester, Veszner József címzetes 
főjegyző és dr. Varga Katalin aljegyző. A közmeghallgatásos ülésen 20 fő segesdi 
lakós is megjelent. 

Széll Árpádné elnök köszönti Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 
közmeghallgatásos ülésén megjelenteket, képviselőtársait, Péntek László polgármestert, 
Veszner József címzetes főjegyzőt, valamint dr. Varga Katalin aljegyzőt, a megjelent segesdi 
lakosokat.  

Megválasztásuk, illetve az alakuló ülés óta első közmeghallgatásos ülésükre kerül sor. 
Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat valamennyi tagja új, a munkájuk, a 
következő évi programjuk meghatározásához szeretnék megismerni a roma lakosság 
véleményét, problémáit, velük szemben támasztott elvárásait.  

Köszönetet mond azoknak az embereknek, akik az október 12.-i választáson szavazatukkal 
támogatták őket. Néhány szóban ismertetni kívánja, hogy mi ösztönözte arra, hogy jelöltesse 
magát. Hosszú évek óta bosszantotta, hogy nem tudta, hogy tulajdonképpen mit is jelent a 
kisebbségi önkormányzat, mi a szerepe, feladata az életükben. Így voltak ezzel közvetlen 
családtagjai, ismerősei is. Távol áll tőle, hogy bárkit is megsértsen vagy kritizáljon anélkül, 
hogy tudná, hogyan mennek a dolgok, milyen feladatai, lehetőségei vannak a nemzetiségi 
önkormányzatnak. Ezért döntött úgy, hogy meg szeretné nézni, mit lehet tenni a romák 
felkarolása érdekében. Három éve dolgozik az önkormányzatnál, volt lehetősége arra, hogy 
rálásson dolgokra és halljon egy s mást. Szomorúan hallgatta végig azoknak a romáknak a 
beszélgetését, akik alig várták a közmunkaszerződésük végét, hogy végre ne kelljen nekik 
dolgozni.  
Ezzel szemben számtalan embert látott azon izgulni, hogy ugyan lesz-e munkaszerződés 
hosszabbításuk. 
Szeretnék azokat a romákat segíteni, támogatni, akik velük együtt úgy érzik, hogy dolgozni és 
a közösségért tenni szeretnének. 

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

A kiegészített írásos napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata __29/2014. (XI.17) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. A 2014. évi költségvetés módosítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2014 évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3. Tájékoztató a nemzetiségi törvényről. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

4. Egyéb ügyek. 

1./ A 2014. évi költségvetés módosítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök javasolja a 2014 évi költségvetés előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata __30/2014. (XI.17) számú 
határozata a 2014 évi költségvetés módosításáról. 

A testület a 2014 évi költségvetés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2014 évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
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Az elnök elmondja, hogy az államháztartási törvény előírja, hogy a tárgyév november végéig 
be kell számolni a költségvetés háromnegyedévi végrehajtásáról. 

A beszámoló szerint a 2014 évi lehetőségeink korlátozottak, mivel mindössze 15.000 Ft áll 
rendelkezésünkre év végéig. Javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata __31/2014. (XI.17) számú 
határozata a 2014 évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról. 

A testület a 2014 évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót a 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

3./ Tájékoztató a nemzetiségi törvényről. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

A napirend keretében a jegyző részletes tájékoztatást tart a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényről. Szól a törvény céljáról, a nemzetiségek egyéni és közösségi jogairól, a települési 
önkormányzattal való együttműködésről, a gazdálkodás viteléről, a nemzetiségi 
önkormányzat működésének szabályairól. 

4./ Egyéb ügyek. 

Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatom a testület tagjait arról, hogy a HOLDKŐ ALAPÍTVÁNY pályázatot írt 
ki ingyenes informatikai eszközök beszerzésére. A pályázat benyújtásának feltétele az 
alapítvány 4.000 Ft-tal történő támogatása. Javasolja a támogatás megítélését a pályázat 
benyújthatósága érdekében. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Bencsik Marianna elnök-helyettes 

Nem támogatja a javaslatot, mert nagyon kevés pénz áll a rendelkezésükre. 

Széll Alexandra nemzetiségi képviselő 
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Ő támogatja a javaslatot. 

Péntek László polgármester 

A pénzszűke miatti aggállyal kapcsolatban ígéri, hogy a nemzetiségi önkormányzat jó célokat 
szolgáló programjait a települési önkormányzat is támogatja. 

Miután több hozzászólás nincs, az elnök a támogatásra vonatkozó javaslatot szavazásra 
bocsátja és a testület azt 2 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata __32/2014. (XI.17) számú 
határozata a Holdkő Alapítvány támogatásáról. 

A testület a HOLDKŐ Alapítvány számára 4.000 Ft támogatást állapít meg az 
informatikai eszközökre való pályázhatóság érdekében. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Az elnök kéri a megjelenteket, hogy kérdezzenek, mondják el észrevételeiket, tegyenek 
javaslatot a nemzetiségi önkormányzat munkájával kapcsolatban. 

Ignácz György segesdi lakós 

Helyi vállalkozóként ő is felajánlja segítségét a nemzetiségi önkormányzatnak, legyen 
bármilyen programról szó. Javasolja, hogy munkájukat a legszélesebb nyilvánosság előtt 
végezzék, az emberek lássák azt, hogy van, hogy működik az önkormányzat. Mutassanak 
példát, segítsék a boldogulni akarókat, mert mint mondja, lehet lopni, csalni, hazudni, de 
érdemesebb dolgozni. Ezt képviseljék, ezt tudatosítsák a roma lakosság körében. 

Széll Árpádné elnök 

Mint azt az ülés elején is elmondta, immár három éve dolgozik az önkormányzatnál, sokat 
látott, sokat tapasztalt a munkához való hozzáállást illetően. Arra kéri a polgármestert, hogy a 
szorgalmas, dolgozni akaró romákat hosszabb ideig foglalkoztassák. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint a választópolgárok részéről jó döntés volt a három hölgy beválasztása a 
nemzetiségi önkormányzatba. Bizonyítja ezt az első közmeghallgatásos ülés is, mert a korábbi 
hasonló rendezvényeken teljes passzivitást tapasztalt. Úgy látja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat elkezdett dolgozni, jelzi azt a szervezés alatt álló karácsonyi ruhaosztás, a 
Mikulásnapi ajándékozás is. 
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A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy havonta 43 – 67 fő közötti dolgozót 
foglalkoztattak. A 2014 évi közfoglalkoztatás eddig 643 hónapot ölelt fel. Tudatja, hogy a 
munkanélküliek száma 200 fő körül alakul, vagyis egy-egy munkanélkülire átlagosan 3,2 
hónap időtartamú foglalkoztatás jutott volna, de a valóság nem így alakult, mert volt, aki 
hosszabb, volt, aki rövidebb időtartamú lehetőséget kapott. A különböző programokhoz 
történő kiválasztásban eddig a nemzetiségi önkormányzattól nem sok segítséget kapott, jegyzi 
meg. Ígéri, hogy az elnököt be fogja vonni a kiválasztásba, de a segélyek odaítélésénél is 
kikéri a véleményét. Közli, hogy a közfoglalkoztatási programok várhatóan március 1-jén 
fognak indulni, elképzelésük szerint 45 fővel, de bízik benne, hogy év közben több személyt 
is tudnak foglalkoztatni. Elmondja, hogy a mezőgazdasági program 20 fős állományát 10 főre 
redukálták, általuk is el tudják láttatni a konyhát friss terményekkel.  

A települési önkormányzati munkával kapcsolatban elmondja, hogy a gyermekszegény elleni 
küzdelem jegyében fenn kívánják tartani az ingyenes étkeztetést, ami 7 – 8 milliós éves 
kiadást jelent az önkormányzatnak. Az alapítvánnyal együttműködve fenn kívánják tartani a 
jól tanuló, szociálisan rászoruló gyermekek ösztöndíjrendszerét is, mely immár 5 éve fut és 
havi rendszeres támogatást jelent. Az ösztöndíjrendszert ki kívánják terjeszteni a segesdi 
hiányszakmákra (ács, fémipari szakmák) is.  

A lakáshelyzet javítása érdekében megoldást próbálnak keresni az elhanyagolt, egyre romló 
állagú lakások karbantartására is, karbantartó brigád létrehozásával, a közmunkások és a 
tulajdonosok bevonásával. 

Elmondja, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzat külön helyiséghasználatra tart 
igényt, azt is biztosítani tudják. Felhívja a figyelmet arra, hogy a kimagasló munkát végző, a 
roma lakosság érdekében tevékenykedő személyeket községi kitüntetésre is lehet javasolni. A 
Művelődési Ház tervezett felújításával a kiscsoportos tevékenységek is új tereket, 
lehetőségeket kapnak, a roma programok beépülhetnek a község kulturális, közművelődési 
tevékenységébe. 

Hozzászólása végén nyomatékosítja, hogy nagyon sokat vár a nemzetiségi önkormányzattól. 

Széll Árpádné elnök 

Terveikről szólva fontosnak tartja a hagyományőrzést, ahhoz várja majd az ötleteket, 
javaslatokat. 

Orsósné Balogh Ilona segesdi lakós 

Gratulál a megválasztott testületnek és felajánlja segítségét bármilyen témában.  

Bencsik Marianna elnök-helyettes 

Az ülésen sok mindenről kaptak tájékoztatást. A maga részéről nagyon fontosnak tartja a 
munkahelyteremtést, a foglalkoztatási lehetőségek bővítését, a lakhatási feltételek javítását. 
Szeretnék, ha minél több ember dolgozhatna és természetesen minél hosszabb ideig, hogy a 
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gyermekeik ezt lássák, ne csak a segélyt. A romák mindig összetartottak, kérése az, hogy 
senkit ne közösítsenek ki a lehetőségekből. 

Orsós Imre segesdi lakós 

Sajnálatosnak tartja, hogy sokan nem végezték el a 8 osztályt, így szakképzésben sem tudnak 
részt venni. Örvendetesnek tartaná, ha indulna felnőttképzés. 

Péntek László polgármester 

Korábban volt rá példa, hogy a helyi iskola megszervezte a hiányzó osztályok 
megszerzéséhez az oktatást, jelenleg az iskola fenntartója és működtetője az állam. Tekintettel 
arra, hogy nagyszámú érintett van, a felnőttképzés beindításának lehetőségét megvizsgálják. 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bencsik Marianna elnök-helyettes 
kijelölését. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata __33/2014. (XI.17) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyről 

A testülete a közmeghallgatásos ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bencsik Marianna 
elnökhelyettest jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Az elnök megköszöni a részvételt, a közmeghallgatásos ülést bezárja. 

Kmf. 

  Széll Árpádné Bencsik Marianna 
 elnök jkv. hitelesítő 


