Jegyzőkönyv
Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 10.-én
(szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron
következő üléséről.
Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Bencsik Marianna elnök-helyettes, Széll Alexandra
nemzetiségi képviselő és a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin aljegyző.
Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársait és dr. Varga Katalin aljegyzőt.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület minden tagja jelen van, az
ülést megnyitja.
A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 23/2015. (VI. 10.) számú
határozata az ülés napirendjéről.
Napirendi pontok:
1. Ösztöndíj nyújtása jó tanuló gyermekek számára.
Előadó: Széll Árpádné elnök
2. Nyári tábor szervezésének megtárgyalása.
Előadó: Széll Árpádné elnök
3. Egyéb ügyek.

1./ Ösztöndíj nyújtása jó tanuló gyermekek számára.
Előadó: Széll Árpádné elnök
Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületet, hogy a segesdi általános iskola igazgatóhelyettesével egyeztetett a jó tanuló gyermekek kiválasztása kérdésében. Úgy döntöttek, hogy
az alsó tagozatosok közül a 4,2 átlag feletti, a felső tagozatosok közül a 4-es átlag feletti
diákok részesülnek ösztöndíj szerű egyszeri támogatásban. Ezeknek a kritériumoknak 7 fő
alsó tagozatos és 3 fő felső tagozatos gyermek felelt meg, tehát összesen 10 fő gyermek. Az
elnök megkérdezi a testület tagjait, hogy véleményük szerint egyforma összeget kapjanak-e a
diákok.
Hozzászólások:
Széll Alexandra képviselő

Véleménye szerint úgy igazságos, ha mindenki egyforma összeget kap.

Bencsik Marianna képviselő
Véleménye szerint is egyforma összeget kapjanak a diákok, nem dominál, hogy alsó vagy
felső tagozatos diákról van szó.
Széll Árpádné elnök
Javasolja, hogy minden jó tanuló gyermek 5.000 Ft összegű támogatásban, ösztöndíjban
részesüljön.
A fejenként 5.000 Ft összegű ösztöndíj adásával minden képviselő egyet ért.
Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 24/2015. (VI. 10.) számú
határozata ösztöndíj nyújtásáról.
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2014/2015-ös tanévben elért
tanulmányi eredménye alapján 10 fő tanuló számára állapít meg tanulónként 5.000 Ft
összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat. A nemzetiségi önkormányzat a támogatás
összegét, azaz 50.000 Ft-ot a Segesdért Alapítványon keresztül biztosítja a jó tanuló
gyermekek számára.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Széll Árpádné elnök
Széll Árpádné elnök tájékoztatja testület tagjait, hogy van egy gyermek, aki a tanulmányi
átlaga alapján nem került be a támogatandók közé, de részt vett a Roma Költők Napján, ahol
szép eredményt ért el. Javasolja, hogy őt a nemzetiségi önkormányzat 3.000 Ft összegű
könyvutalvánnyal jutalmazza.
Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 25/2015. (VI. 10.) számú
határozata jutalmazásról.
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy Horváth
Dzsenifer Segesd, Damjanich utca 19. szám alatti tanulót 3.000 Ft összegű
könyvutalványban részesíti, a Roma Költők Napján való sikeres részvételének
jutalmazásául.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Széll Árpádné elnök

2./ Nyári tábor szervezésének megtárgyalása.
Előadó: Széll Árpádné elnök
Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a nyári tábor megszervezése címen
benyújtott pályázatuk sikeres volt, de az igényelt kb. 680.000 Ft összeg helyett 350.000 Ft-ot
nyertek el. Ennek megfelelően módosítani kellett a költségvetést. A gyermeklétszám
csökkentésével és a költségek lefaragásával tudták elkészíteni az elnyert támogatásnak
megfelelő költségvetés tervezetet. Egyedül a buszköltségen nem tudtak csökkenteni. Az elnök
elmondja, hogy nagyon szeretné, ha minél több gyermek részt tudna venni a táborban, ezért
szeretné az eredeti költségvetéshez tartani magát. Kérelmet írt a települési önkormányzathoz
is ennek érdekében, kérelmében a nyári tábor megtartásához kért támogatást. Véleménye
szerint a nemzetiségi önkormányzatnak is hozzá kellene járulnia a nyári táborozáshoz.
Javasolja, hogy 150.000 Ft összeggel a nemzetiségi önkormányzat is járuljon hozzá a tábor
megtartásához.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
Széll Alexandra képviselő
Egyet ért az elnök általi javaslattal, és hozzá teszi, hogy mindenképpen 150.000 Ft-ról
szülessen döntés, még akkor is, ha erre teljes egészében nem lesz szükség.
Bencsik Marianna képviselő
Egyet ért az elnök által javasolt 150.000 Ft összegű hozzájárulással.
Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 26/2015. (VI. 10.) számú
határozata a nyári tábor költségeihez való hozzájárulásról.
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. július hónapban
megszervezésre kerülő „Hagyományőrző nyári tábor” programjainak színvonalasabb
megtartásához 150.000 Ft felhasználását engedélyezi, a feladatalapú támogatás
terhére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Széll Árpádné elnök
3./ Egyéb ügyek.
Beszámoló a két ülés közti tevékenységről
Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy 2015. április 15.-én részt vett a Roma
Költők Napja című rendezvényen, ahova 4 fő általános iskolás gyermeket vitt magával. A
négy főből egy fő 2. helyezést ért el, egy fő pedig különdíjban részesült. Tehát összességében
sikeres volt a részvételük.
Április 17.-én Nagyatádon szerveztek jótékonysági bált, a hátrányos helyzetű tanulók
támogatása érdekében. A rendezvényt a nemzetiségi önkormányzatuk 10.000 Ft összeggel
támogatta. Az elnök szerint a bál jól sikerült és hasznos volt a kapcsolatépítés szempontjából.
A nagyatádi munkaügyi központban 2015. május 20.-án tájékoztató beszélgetés volt a roma
emberek megfelelő információkkal való ellátása érdekében. Tájékoztatást kaptak induló
tanfolyamokról. Az elnök átadja ennek listáját a tagoknak és kéri őket, hogy terjesszék az
emberek között. Az elnök elmondja, hogy sajnos nagyon sok olyan ember van a községben,
akik még regisztrálni sem mennek be a munkaügyi központba. Fontos lenne, hogy ezeket az
embereket inspirálják.
Széll Árpádné elmondja, hogy Szegedi Tibor a Türr István Képző és Kutató Intézettől
megkereste őt, hogy tanfolyam indul a 7. és 8. osztály megszerzése érdekében. Akinek meg
van a 6 osztálya, ő a 7.-et szerezheti meg, akinek a 7 osztálya van meg, ő a 8. osztályt
szerezheti meg. Ez egy három hónapos tanfolyam, és aki részt vesz, havi 79 ezer Ft-ot kap. Az
elnöknek öt embert sikerült beszerveznie. A tanfolyamon részt vevők fizetésének 20%-át
visszafogják, amit, ha végeznek, egy összegben meg fognak kapni. Ezt jó ösztönzőnek tartja.
Az elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatuk mindenkinek nyújt segítő kezet, de
aki nem akarja a segítséget, azzal nem kell foglalkozni. Sajnos a tanfolyamon való részvétel
megszervezése során is tapasztalt negatív példákat, sokan nem éltek a lehetőséggel.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
Széll Alexandra képviselő
Az elnök által elmondottakhoz hozzá teszi, hogy aki nem akarja, azon nem lehet segíteni.
Mivel több hozzászólás nem volt, az elnök kéri a beszámoló elfogadását.
Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 27/2015. (VI. 10.) számú
határozata a két ülés közti tevékenységről.

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Széll Árpádné elnök

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
következő határozatot hozza:
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 28/2015. (VI. 10.) számú
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről.
A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bencsik Marianna elnökhelyettest jelöli ki.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Széll Árpádné elnök

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt, az ülést
bezárja.
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