
J e g y z ő k ö n y v 

Készült:Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. július30.-án 
(csütörtök) 9 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 29/2015. (VII. 30.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Két ülés közti tevékenységről beszámoló. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Segesdi Falunapon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3. Roma Holokauszt megemlékezés megszervezése. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4. „Ki mit tud” megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5. Egyéb ügyek. 

1./ Két ülés közti tevékenységről beszámoló. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök elmondja, hogy 2015. június 19.-én az általános iskola tanévzáró 
ünnepségén vett részt, ahol 10 diáknak egyenként 5.000 Ft összegű egyszeri ösztöndíjat és 1 
fő diáknak 3.000 Ft összegű könyvutalványt adott át a nemzetiségi önkormányzat nevében. 
A 2015. június 27.-én megrendezésre kerülő amatőr kispályás focin a nemzetiségi 
önkormányzat is részt vett. Nem értek el helyezést, de egy nagyon jó hangulatú program volt. 



A Hagyományőrző nyári tábort 2015. július 6-tól 2015. július 12-ig tartotta a nemzetiségi 
önkormányzat a közművelődési szakemberek, a családsegítő szolgálat, valamint a 
pedagógusok közreműködésével.  
Kiemeli a programok közül a beás nyelvoktatást, a zenehallgatást és táncbemutatót, a 
kézművességet, prevenciós napot, a Patcai kirándulást, valamint a strandolást. Elmondja, 
hogy nagyon jól sikerült a tábor, élményekben gazdag hét volt mindenki számára. Bízik 
abban, hogy a jövőben is sikerül megszervezni, és hagyománya lesz a nemzetiségi 
önkormányzat által szervezett nyári tábornak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Széll Árpádné elnök kéri a beszámoló elfogadását. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 30/2015. (VII. 30.) 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 

2./ Segesdi Falunapon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a községi falunap 2015. augusztus 1.-
jén szombaton lesz. Szeretné, ha a nemzetiségi önkormányzat is aktívan részt venne a 
falunapon, és főként a roma nemzetiségű embereket szeretné megvendégelni egy tál étellel. 

Javasolja, hogy 60.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére, különítsenek el a 
falunapi rendezvény megtartásához. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 31/2015. (VII. 30.) számú 
határozata a falunapon való részvételről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. augusztus 1. napján 
megszervezésre kerülő „Prószaparádé”-n való részvételhez 60.000 Ft felhasználását 
engedélyezi, a feladatalapú támogatás terhére. 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

3./ Roma Holokauszt megemlékezés megszervezése. 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a testületi tagokat, hogy korábban már volt szó a 
megemlékezés megszervezéséről. Szeretné, ha ebből hagyomány lenne, tehát minden évben 
sor kerülne rá. Augusztus 2-án van a roma holokauszt nemzetközi emléknapja. Elmondja, 
hogy nem akar nagy programot, ünnepi beszéd lenne mécses gyújtással és versmondással. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2015. augusztus 2-án vasárnap lesz a megemlékezés a 
Kegykápolnánál. Javasolja az emléknap megtartását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 32/2015. (VII. 30.) számú 
határozata a megemlékezés megszervezéséről. 

A képviselő-testület egyet ért a Roma Holokauszt megemlékezés megszervezésével. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ „Ki mit tud” megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök elmondja a megjelent testületi tagoknak, hogy szeretne egy roma ki mit tud 
programot megszervezni szeptember hónapban. Nem szeretné korhoz kötni a részvételt, 
elképzelése szerint bárki részt vehet rajta. Véleménye szerint egy roma hagyományőrző 
főzőversennyel és fellépésekkel is egybe lehetne kötni. A neve pedig „Ki mit tud Roma 
Hagyományőrző Fesztivál” lenne. Elképzelése szerint a verseny ideje alatt menne a főzés, és 
a zsűribe vidékről lehetne hívni embereket. Jó lenne, ha minél többen részt vennének a 
programon, ezért a hirdetésnek fontos szerepe lesz. Előreláthatólag szeptember második 
hétvégéje jó lenne. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 



Bencsik Marianna elnök-helyettes 

Elmondja, hogy jó ötletnek tűnik az elnök által elmondott program. 

Széll Alexandra képviselő 

Véleménye szerint is nagyon jó lenne megszervezni, közösségformáló szerepe van az ilyen 
programnak. 

Széll Árpádné elnök javasolja, hogy a testület értsen egyet a program megszervezésével. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 33/2015. (VII. 30.) számú 
határozata a „Ki mit tud” megszervezéséről. 

A képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a „Ki mit tud Roma Hagyományőrző 
Fesztivál 2015. szeptember hónapban megszervezésre kerüljön. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ Egyéb ügyek. 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy több együttműködési megállapodás 
megkötésére is sor került az elmúlt testületi ülésük óta: 

a) Együttműködési megállapodást kötött a nemzetiségi önkormányzat 2015. június 2.-án 
a segesdi általános iskolával. Az elnök elmondja, hogy eddig is volt megállapodás a 
két szervezet között, ennek megújítására és aktualizálására került sor. Az elnök kéri, 
hogy a testület az együttműködési megállapodás megkötésével értsen egyet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 34/2015. (VII. 30.) számú 
határozata együttműködési megállapodás elfogadásáról. 



A képviselő-testület egyet ért a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskolával 
való együttműködési megállapodás megkötésével. Az együttműködési megállapodást a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

b) Együttműködési megállapodás kötött a nemzetiségi önkormányzat 2015. július 13.-án 
a Segesdi Tündérkert Óvodával. Az elnök elmondja, hogy ez sem új megállapodás, 
csak aktualizálták.Az óvodavezetőtől kérte az elnök, hogy az együttműködés ne csak 
papíron létezzen, hanem működő kapcsolat legyen a két szervezet között. Az elnök 
kéri, hogy a testület az együttműködési megállapodás megkötésével értsen egyet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 35/2015. (VII. 30.) számú 
határozata együttműködési megállapodás elfogadásáról.  

A képviselő-testület egyet ért a Segesdi Tündérkert Óvodával való együttműködési 
megállapodás megkötésével.Az együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

c) Együttműködési megállapodást kötött a nemzetiségi önkormányzat a nagyatádi 
rendőrséggel. Az elnök elmondja, hogy részt vett a kapitányságvezető által tartott 
megbeszélésen, amely egy nagyon tanulságos beszélgetés volt. Ennek 
eredményeképpen egy teljesen új megállapodás született a két szervezet között. A 
kapitányságvezető hangsúlyozta, hogy tényleges megállapodást akar. Kérte a kapitány, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a települési önkormányzattal 
és a szociális szolgáltató központtal. A kapitány elmondta, hogy nem 
cigánybűnözésről, hanem megélhetési bűnözésről beszélhetünk az országban. Az elnök 
tett lépést a szociális szolgáltató központ felé, annak érdekében, hogy együtt vizsgálják 
meg a családokat. Együtt kellene felkeresni a polgármestert és a munkaügyi központot, 
hogy megoldást keressenek a problémákra. Mert ha valaki éhezik, akkor lopni fog, 
még ha csak egy kiló lisztet is. 
Az elnök hozzáteszi, hogy természetesen, ha valaki nem él a felkínált lehetőséggel, 
akkor nem kell vele foglalkozni. Tájékoztatja az elnök a megjelenteket, hogy a 
kapitányságvezető minden hónapban szeretne megbeszélést tartani. Azt is elmondta a 
kapitány a megbeszélésen, hogy ha bármilyen rendezvényt szervez a nemzetiségi 
önkormányzat, a rendőrség szeretne ebben részt vállalni. A rendőrség is készülne 
programokkal, vagy pl. foci lenne a rendőrség és a romák között. A rendőrség akár 
technikai eszközökkel is tudja támogatni a programokat. 



Az elnök kéri, hogy a testület az együttműködési megállapodás megkötésével értsen 
egyet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 36/2015. (VII. 30.) számú 
határozata együttműködési megállapodás elfogadásáról.  

A képviselő-testület egyet ért a Nagyatádi Rendőrkapitánysággal való együttműködési 
megállapodás megkötésével. Az együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 

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 37/2015. (VII. 30.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bencsik Marianna elnök-
helyettest jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

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

Kmf. 

       Széll Árpádné             Bencsik Marianna 
elnök        jkv. hitelesítő


