
J e g y z ő k ö n y v 

Készült:Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. szeptember 
17.-én (csütörtökön) 14.30 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 
megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak:Széll Árpádné elnök, Bencsik Marianna elnök-helyettes és Széll Alexandra 
nemzetiségi képviselő, valaminta jegyzőkönyv szerinti meghívottak közüldr. Varga Katalin 
jegyző. 

Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársait és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

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 38/2015. (IX. 17.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3./ A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4./ Egyéb ügyek. 

1./ Beszámoló a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök beszámol az elmúlt ülés óta végzett tevékenységekről. Elmondja, hogy 
augusztus 1-jén került megszervezésre a falunap a községben, ahol a nemzetiségi 
önkormányzat 180 főt tudott megvendégelni egy tál étellel. Amennyiben lehetőségük lesz rá, 
jövő évben is részt szeretnének venni.  
A nemzetiségi önkormányzat augusztus 2-án tartotta meg az első Roma Holokauszt 
megemlékezést, ahol Borza Miklós plébános áldást, Péntek László polgármester pedig 



köszöntőt mondott. Véleménye szerint elindítottak egy nagyon fontos kezdeményezést, bízik 
benne, hogy hagyománnyá fog válni a községben.  
A családsegítő szolgálattal együttműködve ruha adományosztást tartott a nemzetiségi 
önkormányzat augusztus 26-án, a művelődési házban. A kezdeményezés sikeresnek 
mondható, mivel 74 családnak tudtak segíteni.  
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket arról is, hogy augusztus 30-al az elindult 5 főből, 4 fő 
befejezte az iskolát a TKKI szervezésében. A négy fő bizonyítványt kapott a hetedik, illetve a 
nyolcadik osztály megszerzéséről. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Széll Árpádné elnök javasolja a beszámoló elfogadását. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 39/2015. (IX. 17.) számú 
határozata a két ülés közti tevékenységről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a két ülés közti 
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Kiegészítés: 
Az elnök elmondja, hogy áttanulmányozta a kiküldött anyagot. Teljesen érthető az 
előterjesztés, a tényadatokat tartalmazza június 30. napjáig. Felhívja a képviselők figyelmét 
arra, hogy nagyon lényeges az, hogy mely kiadások tartoznak a működési- és mely kiadások a 
feladatalapú támogatás körében elszámolható kiadások közé. A működési támogatást 
december 31-ig, a feladatalapú támogatást pedig következő év április 30-ig kell elkölteni. 
Nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjék a kiadásokat, hogy ne kelljen semmit visszafizetni 
a támogatásból. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 40/2015. (IX. 17.) számú 
határozata a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetés I. félévi 
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

3./ A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Kiegészítés: 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a költségvetés módosítása kötelező. 
Minden gazdasági eseményhez kell, hogy tartozzon előirányzat. Tehát az előterjesztésben a 
szükséges módosítások lettek átvezetve. Javasolja, hogy a testület a nemzetiségi 
önkormányzat költségvetésének módosítását fogadja el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 41/2015. (IX. 17.) számú 
határozata a költségvetés módosításáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök. 

4./ Egyéb ügyek 

a) Határozat megerősítése: 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy az előző nemzetiségi önkormányzati 
testület hozott egy határozatot, mely szerint Orsós Vanessza Segesd, Teleki utca 9. és Orsós 
Erika Segesd, Dankó utca 24. szám alatti lakósok Arany János tehetséggondozó programban 
való részvételét tanévenként 20-20 ezer forinttal támogatja. Mivel ez a döntés kötelezettséggel 
terheli a jelenlegi nemzetiségi önkormányzatot, az elnök javasolja, hogy a testület erősítse 
meg a korábban hozott döntést. A megerősített döntés annyiban fog eltérni az eredeti 
döntéstől, hogy a támogatásban kizárólag Orsós Vanessza részesül, mivel Orsós Erika nem 
nyert felvételt.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 



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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 42/2015. (IX. 17.) számú 
határozata döntés megerősítéséről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a korábban 
hozott 3/2014. (I. 14.) sz. határozatot megerősíti, és a támogatást folyósítja a 
döntésben szereplő tanuló részére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök. 

b) Egyéb témák: 

Széll Árpádné elnök elmondja a megjelent képviselőknek, hogy felajánlotta a nemzetiségi 
önkormányzat segítségét, az önkormányzat által szervezett idősek-napi rendezvénnyel 
kapcsolatban. A polgármesternek felajánlott segítség akár anyagi, akár fizikai 
segítségnyújtásban is megnyilvánulhat. 

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 43/2015. (IX. 17.) 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


