
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. december 
29.-én (kedden) 14.00 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 
megtartott soron kívüli üléséről. 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Bencsik Marianna elnök-helyettes és Széll Alexandra 
nemzetiségi képviselő, valamint a jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin 
jegyző. 

Széll Árpádné elnök köszönti az ülésen 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 51/2015. (XII. 29.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2./ Együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3./ Pályázat benyújtása nyári tábor megvalósításához. 
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 
november közepén a Karitász segélyszervezet 230 női és 230 férfi halász- és rövidnadrágot 
ajánlott fel a hátrányos helyzetű segesdi embereknek. A ruhák kiosztása megtörtént. Az elnök 
tájékoztatást ad arról, hogy november 30-án használtruha adományozására került sor, ebből 
96 család részesült. December 4-én házhoz ment a Mikulás, mely program keretében 
édességcsomagok kiosztására került sor, továbbá 60 gyermeknek vitt a nemzetiségi 



önkormányzat játékot. A játékokat szintén jólelkű emberek ajánlották fel. Az elnök elmondja, 
hogy december 15-én a nemzetiségi önkormányzat élelmiszeradománya került kiosztásra. Egy 
csomag 10 kg lisztet, 4 liter tejet, 2 csomag szaloncukrot, 3 kg kristálycukrot és 2 kg rizst 
tartalmazott. A ténylegesen egyedül élő személyek az előbb felsoroltak felét kapták.  
Az elnök kiemeli, hogy az általuk szervezett akció nagyon sikeres volt. December 19-én 
Adventi-játszóházat tartottak a községben a nemzetiségi önkormányzat közreműködésével. A 
nemzetiségi önkormányzat látta vendégül a megjelenteket, volt tea, szendvics, üdítő, túrórudi 
és chips. 
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy megkereste őt egy a községben élő nagymama, 
aki családba fogadja újszülött unokáját. A nemzetiségi önkormányzat segítségét kérte a 
gyermek fogadásához szükséges ruhák, kiságy és egy szükséges dolgok beszerzése 
érdekében. Az elnök felhívta a Karitász segélyszervezetet, akik minden alapvető dolgot 
megadtak, csak el kellett hozni Kaposvárról. Az elnök elmondja, hogy nagyon nagy örömet 
okoztak a családnak. 

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 52/2015. (XII. 29.) 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./ Együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a nemzetiségi képviselőket, hogy a Pálmajori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal már korábban kötött együttműködési megállapodás megújításra került, a 
következő évre vonatkozóan. Kiemeli, hogy a többi már megkötött együttműködési 
megállapodás is aktualizálásra kerül. Az elnök javasolja a megkötött együttműködési 
megállapodás jóváhagyását.   

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 53/2015. (XII. 29.) számú 
határozata az együttműködési megállapodás jóváhagyásáról. 

A testület a Pálmajori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

3./ Pályázat benyújtása nyári tábor megvalósításához. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy újra lehetőség nyílik pályázatot 
benyújtani nyári tábor megszervezéséhez. A www.emet.gov.hu internetes felületen találta a 
pályázati kiírást, nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, 
hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának támogatására. A pályázat keretében 
támogatható tevékenység a nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók anyanyelvi 
nyelvismeretének bővítése, táborok szervezése.  
Véleménye szerint újra be kellene nyújtani a pályázatot nyári tábor megszervezésére, melyen 
30 fő gyermek és 2 fő kísérő venne részt. A benyújtási határidő 2015. január 10., ezért is lenne 
sürgős az erről való döntés. A pályázat benyújtásának díja, illetve a regisztrációs díj 3.000 Ft. 
Az elnök elmondja, hogy már elkezdte az árajánlatok beszerzését és Vidák Ákosné pedagógus 
segítségével összeállította a nyári tábor programjának tervezetét. A nyári tábor június 
hónapban lenne, az első nap beás nyelvoktatás és sportdélután, a második nap kézműves nap 
és mozi látogatása, a harmadik nap beás nyelvoktatás és a Comitátus Hagyományőrző 
Egyesület programja, a negyedik nap zenés táncos nap és önkéntes tűzoltók bemutatója, az 
ötödik nap balatonmáriai kirándulás és hajózás, a hatodik nap egészségmegőrző nap, a hetedik 
nap pedig a kaposvári strandra kirándulás kerülne megszervezésre. Az elnök kéri, hogy ha a 
nemzetiségi képviselőknek van más ötlete, akkor azt osszák meg vele, mert nagyon rövid idő 
áll rendelkezésre. 

Az elnök javasolja pályázat benyújtását nyári tábor megszervezésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 54/2015. (XII. 29.) számú 
határozata a nyelvi környezetben megvalósuló nyári tábor támogatására.  

A testület elhatározza a nyári tábor, mint pályázati cél megvalósítását, és ennek 
érdekében felhatalmazza az elnököt pályázat benyújtására, valamint a 3.000 Ft 
összegű regisztráció díj átutalására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

http://www.emet.gov.hu


4./ Egyéb ügyek. 

a) Telefonvásárlás: 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a képviselőket, hogy korábban már volt szó telefonkészülék 
vásárlásáról. Elmondja, hogy a Telenor Zrt. megküldte a nemzetiségi önkormányzat 
keretszerződését, tehát már van lehetőség készülék vásárlására. Javasolja a működési 
támogatás terhére 30.000 Ft összegű telefonkészülék megvásárlását. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Széll Alexandra képviselő 

Javasolja, hogy az elnök részére 5.000 Ft összegű havi lebeszélhetőséget biztosítson a 
nemzetiségi önkormányzat. 

Mivel több hozzászólás nem volt, az elnök a javaslatokat szavazásra bocsátja, és azt a testület 
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot 
hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 55/2015. (XII. 29.) számú 
határozata telefonkészülék és telefonszám biztosításáról. 

1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
elhatározza, hogy Széll Árpádné elnök részére 30.000 Ft összegű telefonkészüléket, 
illetve az üzleti csomag keretében telefonszámot biztosít. 

2./ A testület kötelezi Széll Árpádné elnököt, hogy a havonta felmerült 
telefonköltségének 5.000 Ft feletti részét a roma nemzetiségi önkormányzat 
házipénztárába fizesse be. Felkéri a jegyzőt a díj befizetésére vonatkozó megállapodás 
elkészítésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

b) Egyéb téma: 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a testületi tagokat, hogy a laptop és a nyomtató 
megvásárlására 200.000 Ft-ot biztosított a nemzetiségi önkormányzat. Elmondja, hogy a 
készülékek 156.775 Ft-ba kerültek. 



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 56/2015. (XII. 29.) 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


