
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. november 

10.-én (csütörtökön) 15.00 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 

megtartott közmeghallgatásos üléséről. 

 

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

nemzetiségi képviselő, valaminta jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül Péntek László 

polgármester és dr. Varga Katalin jegyző. 

A közmeghallgatásos ülésen jelen van 7 fő segesdi lakós. 

 

Széll Árpádné elnök köszönti a közmeghallgatásos ülésen megjelent segesdi lakósokat, 

képviselőtársait, Péntek László polgármestertés 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 44/2015. (XI. 10.) 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 III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Élelmiszeradomány-osztás megtárgyalása. 

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 

október 16-án került megszervezésre a településen élő idősek, 80 év felettiek köszöntése. A 

nemzetiségi önkormányzat, mint szervező segítő volt jelen a programon. Tájékoztatja a 

megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Rendőr főkapitányság Területi Kisebbségi 

Kapcsolattartási Munkacsoport „Ki mit Tud”-ot szervezett Kaposváron, ahova 6 gyermeket 

vittek el. A 6 gyermekből 2 fő jutott be a középdöntőbe, Ignácz Szimonetta és Németh Zsófia. 

A két lány bekerült a döntőben, ennek megtartására november 16-án kerül sor Kaposváron. 

Elmondja, hogy a döntőt követően gála lesz, ahová szeretnék elvinni mind a hat gyermeket. 



Az elnök tájékoztatatást ad arról, hogy pár hete megkereste őt a védőnő és a családsegítő 

szolgálat vezetője, egy felmerült problémával kapcsolatban.  

Elmondták az elnöknek, hogy a hatodik, hetedik és nyolcadik általános iskolai osztályokban 

elég magas a garázdálkodási hajlam a gyermekek körében. Az elnök megkereste Fuisz Gyula 

rendőr őrnagyot, hogy tartson prevenciós előadást a gyermekeknek a garázdaság 

következményeiről. Véleménye szerint megér egy próbát, a garázdálkodás visszaszorítása 

érdekében. 

 

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 45/2015. (XI. 10.) 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 III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyzőaz előterjesztés tényadatokat tartalmaz, 

szeptember 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. Az elnök 

javasolja, hogy a feladatalapú támogatás egyharmad részét vigye át a nemzetiségi 

önkormányzat 2016. évre, mivel a jövő évi támogatás csak március hónapban érkezik a 

bankszámlájukra.  

 

Széll Árpádné elnök 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 46/2015. (XI. 10.) számú 

határozata a költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetés harmadik 

negyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

3./ Élelmiszeradomány-osztás megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a feladatalapú támogatás kis részét 

használta fel ez idáig a nemzetiségi önkormányzat. Javasolja, hogy a fennmaradó, elkölthető 

hányadot költsék el a hátrányos-halmozottan hátrányos családok megsegítésére, azzal a céllal, 

hogy még szebb varázsolják számukra az ünnepeket.  

Az elnök elmondja, hogy sok segélyszervezetet megkeresett, adományok szerzése érdekében. 

A Magyar Vöröskereszt visszajelzett, hogy valamennyi élelmiszert tud biztosítani a Segesden 

élők részére. A Magyar Vöröskereszt vezetője megkérte az elnököt, hogy vegye át a 

községben az önkéntes véradói szolgálatot, tehát ösztönözze az embereket a véradásra. Az 

elnök örömmel vállalta a megtisztelő felkérést. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Máltai 

Szeretetszolgálat nagy mennyiségű ruhaadományt tud biztosítani a részükre. A Káritas 

szervezete nem tud élelmiszert adni, de ruhákat és játékokat igen, csak még nem tudni, hogy 

mikor lesz belőle valami. Elmondja, hogy Nagykanizsáról már jött felajánlás, ruha és játék 

formájában, ezt már el is hozták. Ezen kívül még Kaposvárról várnak ruhaadományt. 

Az elnök december hónapban, a családsegítő szolgálattal együttműködve szeretne 

ruhaadomány-osztást szervezni, a játékokat pedig a Mikulás fogja vinni a rászoruló 

gyermekeknek. 

Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 500.000 Ft-ot határoljon el 

élelmiszeradomány-csomagok összeállítására, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 47/2015. (XI. 10.) számú 

határozata élelmiszeradomány fedezetéről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 500.000 Ft összeget határol el 

élelmiszeradomány-csomagok összeállítására, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4./ Egyéb ügyek. 

 

a) Laptop és nyomtató vásárlás: 

 

Széll Árpádné elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat részére biztosított működési 

támogatásból egy laptopot és egy nyomtatót vásároljanak. Elmondja, hogy ezek használata 

elengedhetetlen a napi munkához.Kiemeli, hogy a települési önkormányzat minden segítséget 

megad, hogy gördülékenyen menjen a nemzetiségi önkormányzat által folyatott ügyintézés, 

de van olyan, amikor négy óra után küldene e-mailt, vagy végezne az elnök egyéb feladatokat. 

Javasolja, hogy a testület 200.000 Ft-ot határoljon el egy laptop és egy nyomtató 

megvásárlásához. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Felhívja az elnök figyelmét, hogy a 100.000 Ft-ot meghaladó összegű számlák, beszerzések 

esetében írásos megrendelés szükséges, amelyet a működési támogatásról való elszámolás 

során mellékelni kell. 

 

Széll Árpádné elnök 

 

Megköszöni a jegyző figyelmeztetését. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 48/2015. (XI. 10.) számú 

határozata fedezet biztosításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete egy laptop 

és egy nyomtató megvásárlásához 200.000 Ft összeget különít el, a működési 

támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök. 

 

 

b) Adventi programon való részvétel: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Jünglingné Bellai Aliz a Szociális 

Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegységének vezetője, valamint Baranyai Zoltán és 

Takács Arabella közművelődési szakemberek adventi készülődéses napot tartanak december 

19-én. Az elnök szeretne, ha a nemzetiségi önkormányzat is részt venne a programon, ezért 

javasolja, hogy 20.000 Ft-ot határoljanak el erre a célra. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 49/2015. (XI. 10.) számú 

határozata fedezet biztosításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20.000 Ft összeget határol el az 

„Adventi készülődés” elnevezésű programon való részvételre, a feladatalapú 

támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök. 

 

 

 

c) Egyéb témák: 

 

Széll Árpádné elnök elmondja, hogy a települési önkormányzat 2015. március 1. napjától a 

kertészeti program szervezését átadta a nemzetiségi önkormányzat részére. Az elnök átadta a 

polgármester úrnak a termeléssel összefüggő dokumentumokat. Megkéri Péntek László 

polgármestert, hogy mondja el véleményét a kertészeti tevékenység eredményességéről. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy korábban voltak problémák a kertészeti munka esetében az irányítással és a 

munkaszervezéssel. Ez volt az oka annak, hogy a szervezési és irányítási feladatokat átadta a 

nemzetiségi önkormányzatnak, illetve annak elnökének. Az elnökkel egyeztettek a termelendő 

növényekről, illetve mindig megbeszélték a fontosabb feladatokat. Véleménye szerint a 

kertészetben dolgozók kiváló munkát végeztek, tehát jó ötlet volt a szervezési feladatok 

átadása. Elmondja, hogy sokkal többféle növényt termesztettek, a jó minőségű zöldségeket az 

önkormányzat konyhája használta fel. Megköszöni az elnök munkáját és hangsúlyozza, hogy 

a jövőben is számít rá. 

A polgármester elmondja, hogy az újonnan alakult nemzetiségi önkormányzat nagyon sokat 

tett az elmúlt egy évben. Jutott pénz mindenre, míg korábban szinte semmi értelmes dologra. 

A nemzetiségi önkormányzat programjait szívesen támogatja a települési önkormányzat. 

Véleménye szerint a jövőben sem lesz probléma, ha így folytatják a munkát. Gratulál a 

nemzetiségi önkormányzat tagjainak az eddigi munkához. 

 

Széll Árpádné elnök 

 

Megköszöni a polgármesternek és a jegyzőnek az eddigi segítséget. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat tagjait, hogy 2015. november 17.-én Nagyatádon 

lesz a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek továbbképzése. A képzésre szóló meghívók 

elkészültek, ezeket átadja a képviselőknek. 

 

 

 



Széll Árpádné elnök 

 

Megkérdezi, hogy a közmeghallgatásos ülésen megjelent segesdi lakósoknak van-e kérdése, 

hozzászólása. 

 

 

Balogh Anna segesdi lakós 

 

Köszönetet mond az elnöknek a sok segítségért, amit neki nyújtott. 

 

 

Széll Árpádné elnök 

 

Elmondja, hogy a jövőben is mindenkinek segíteni fog a nemzetiségi önkormányzat. Sok átok 

érte az elmúlt évben, de a polgármester úr szavai erőt adnak neki a jövőre nézve. Ha őt 

elátkozzák azért, mert nem szerveznek romanapot, akkor átkozzák el, nem bánja. Az 

elkövetkező években is olyan programokra és célokra kívánják a pénzüket költeni, amellyel 

segítenek. Az elsődleges szempont mindig a gyermekek és a családok segítése, támogatása 

lesz. Elmondja, hogy ne kapjon olyan „cigány” élelmiszeradományt, mint ő, aki mögött áll 

egy jól kereső ember. Kapjon az, aki 22.800 Ft-ból él. 

 

 

Péntek László polgármester 

 

Véleménye szerint nem lehet úgy adományozni, hogy az mindenkinek megfeleljen. Elmondja, 

hogy pl. volt olyan, aki kapott szociális célú tűzifát, de eladta. Ez a hozzáállás, azokkal az 

emberekkel szemben gusztustalan, akik hasonló körülmények között élnek. Őket veri át az, 

aki a támogatással visszaél. Nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, ezt tapasztalatból tudja, 

de igyekeznek igazságos döntéseket hozni. Az elnök által kért adományokkal kapcsolatban 

elmondja, hogy még soha nem kapott ennyi adományt a falu. Tájékoztatja a megjelenteket, 

hogy nemcsak Segesdet, hanem a testvérfalut, Esztelneket is sikerült adományokkal 

támogatnia a települési önkormányzatnak. 

 

 

Széll Árpádné elnök 

 

Elmondja, hogy nagyon boldog volt a közmeghallgatásos ülés reggelén, mert két falusi ember 

is megállította, és azt mondták neki, hogy jól dolgoznak a szemetet szedő közmunkások, nincs 

szemét a faluban. Jó érzéssel töltötte el az elnököt, mert a közmunkás is ember. 

 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy a temetővel kapcsolatban kapott visszajelzést, hogy nagyon rendezett. Ritka 

az olyan visszajelzés, amely dicséret, de jól esik neki. 

 

 

 

 

 



Széll Árpádné elnök 

 

Elmondja, hogy egy éve szó volt arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat is beleszólhat a 

közfoglalkoztatottak kiválasztásába. Nagyon bosszantja, hogy van olyan közmunkás, aki már 

korán reggel részeg. Ezt a hozzáállást nem tudja tolerálni. Minden közmunkásnak van 

munkavezetője, nem érti, hogy miért kell ilyen embert foglalkoztatni, ha van helyette tíz 

normális, aki akar is dolgozni. 

 

Péntek László polgármester 

 

Az elnök által elmondottakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy sajnos még nem találta meg a 

megfelelő munkavezetőt. A jelenlegiek nem szondáztatják meg a munkásokat, nem mondják 

el azt sem, hogy ki az aki munkaidőben iszik. 

 

Széll Árpádné elnök 

 

Elmondja, hogy nemcsak a férfi, hanem a női közmunkások között is vannak olyanok, 

akiknek a munkához való hozzáállása hagy kívánni valót maga után. Véleménye szerint az a 

lényeg, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhasson, aki pedig nem tud normálisan viselkedni, 

azt ne vegyék fel dolgozni. 

 

Péntek László polgármester 

 

Kéri az elnök és a képviselők segítségét a közmunkások személyének kiválasztásában, mert 

nincs olyan emberekre szükség, akik nem akarnak dolgozni. 

 

 

A közmeghallgatásos 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 50/2015. (XI. 10.) számú 

határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a közmeghallgatásos 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 


