
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. január 27.-
én (szerdán) 15 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Bencsik Marianna elnök-helyettes, Széll Alexandra 
nemzetiségi képviselő és a meghívottak közül dr. 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 1/2016. (I. 27.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

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

3. A nemzetiség önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4. Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat felülvizsgálata.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5. A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
 Előadó: Széll Árpádné elnök 

6. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 

7. Egyéb ügyek. 



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

Az elnök beszámol arról, hogy az előző ülés óta eltelt időben a nemzetiségi önkormányzat 
benyújtotta a nyári tábor megszervezésére vonatkozó pályázatot. Előre láthatólag a tábor 
2016. július 4-től július 10-ig fog tartani.  
Az elnök röviden ismerteti a várható programokat, lesz Beás nyelvoktatás, kézművesség, 
sportdélután, kirándulás Badacsonyba, önkéntes tűzoltók bemutatója. A nyári táborban részt 
vesz a Comitatus Hagyományőrző Egyesület, valamint a Hagyományőrző ének- és 
tánccsoport is. A nyári tábor költségvetése 573.000 Ft. 
Az elnök javasolja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2/2016. (I. 27.) számú határozata 
beszámoló elfogadásáról. 

 A testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

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

Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 
szükséges módosítások kerültek átvezetésre, a 2015. évi beszámoló megalapozásaként.  

Az elnök javasolja a 2015. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3/2016. (I. 27.) számú határozata a 
2015. évi költségvetés módosításáról. 



A testület a 2015. évi költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

3./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök ismerteti a kiküldött előterjesztést. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatot 
2016. évben megillető működési támogatás összege már ismert, ez 782 ezer Ft. A feladatalapú 
támogatás összegét később fogják megtudni, ezért a tervezés során a 2015. évi összeget vették 
figyelembe. A kiadások az előző év alapján kerültek megtervezésre. 
Az elnök javasolja a 2016. évi költségvetés előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4/2016. (I. 27.) számú határozata a 
2016. évi költségvetés elfogadásáról. 

A testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetését az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat felülvizsgálata.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a nemzetiségiek jogairól szóló 
törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti 
megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő 
30 napon belül felül kell vizsgálni. A szervezeti és működési szabályzatot a testület az alakuló 
ülésen fogadta el. A felülvizsgálat során megállapítható, hogy egyik dokumentum sem szorul 
módosításra. 

Az elnök javasolja a testület megállapítását arra vonatkozólag, hogy az együttműködési 
megállapodás, valamint a szervezeti és működési szabályzat nem igényel módosítást. 



Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5/2016. (I. 27.) számú határozata 
együttműködési megállapodás, valamint a szervezeti és működési szabályzat 
felülvizsgálatáról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, 
valamint a 23/2014. (X. 27.) számú határozattal elfogadott szervezeti és működési 
szabályzat nem igényel módosítást. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési 
törvény értelmében a nemzetiségi önkormányzatoknak is el kell fogadnia az adott évre 
vonatkozó közbeszerzési tervet. A nemzetiségi önkormányzat esetében ez nemleges. Év 
közbeni változás esetén a közbeszerzéséi tervet is módosítani kell. A jegyző tájékoztatja a 
testületet, hogy a közbeszerzési értékhatár árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás esetén nettó 8 
millió forint, beruházás esetén pedig nettó 15 millió forint. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök javasolja a 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyását.   

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 6/2016. (I. 27.) számú határozata a 
2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi nemleges 
közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni 
testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 



Felelős: Széll Árpádné elnök 

6./ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy az államháztartásról 
szóló törvény értelmében a nemzetiségi önkormányzat, legkésőbb a költségvetési határozat 
elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételek és az adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. Táblázat kitöltésére nem került sor, mivel a nemzetiségi önkormányzat nem 
rendelkezik saját bevétellel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettséggel. 

Az elnök javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek várható összegének, nemleges formában történő 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 7/2016. (I. 27.) számú határozata a 
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
várható összegéről.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a saját 
bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, 
költségvetési évet követő három évre várható összegét nemleges formában hagyja jóvá. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

7./ Egyéb ügyek. 

a) Ösztöndíj nyújtása jó tanuló gyermekeknek: 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi 
pénzmaradványa 257 ezer Ft, amely feladatalapú támogatás. Ezt az összeget 2016. április 30-
ig el kell költeni. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy 2015. júniusában ösztöndíjat adtak a jó 
tanuló általános iskolás diákoknak. Véleménye szerint a félévi bizonyítvány alapján is 
jutalmazhatnák a jó tanuló gyermekeket. A segesdi általános iskola igazgató-helyettesével 
egyeztetett a jó tanuló gyermekek kiválasztása kérdésében. Úgy döntöttek, hogy a 4-es átlag 
feletti diákok részesülnek ösztöndíj szerű egyszeri támogatásban. Ezeknek a kritériumoknak 6 



fő gyermek felelt meg. Az elnök elmondja, hogy a hat gyermekből van egy fő, akinek 4,7-es 
átlaga van. Javasolja, hogy ő magasabb ösztöndíjban részesüljön, mint a többi gyermek. 
Az elnök megkérdezi a testület tagjait, hogy milyen összeget kapjanak a diákok. 

Hozzászólások: 

Széll Alexandra képviselő 

Véleménye szerint mindenki 5.000 Ft-ot kapjon, a 4,7-es átlagot elérő gyermek pedig 10.000 
Ft-ban részesüljön. 

Bencsik Marianna elnök-helyettes 

Egyet ért az előtte szóló képviselővel. 

Széll Árpádné elnök 

Javasolja, hogy 5 fő jó tanuló gyermek 5.000 Ft összegű, 1 fő pedig 10.000 Ft összegű 
egyszeri támogatásban, ösztöndíjban részesüljön. 
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 8/2016. (I. 27.) számú határozata 
egyszeri ösztöndíj nyújtásáról.  

1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015/2016-os tanév 
félévében elért tanulmányi eredménye alapján 5 fő tanuló számára állapít meg 
tanulónként 5.000 Ft összegű, 1 fő tanuló számára pedig 10.000 Ft összegű egyszeri 
tanulmányi ösztöndíjat. A nemzetiségi önkormányzat a támogatás összegét, azaz 
35.000 Ft-ot a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

2./ A testület döntésének megfelelően az alábbi tanuló részesül 10.000 Ft összegű 
ösztöndíjban: 

• Orsós Ádám 7562 Segesd, Dankó utca 41. 

3./ A testület döntésének megfelelően az alábbi tanulók részesülnek 5.000 Ft összegű 
ösztöndíjban: 

• Molnár Melinda 7562 Segesd, Tompa M. utca 26. 
• Orsós Jázmin 7562 Segesd, Vörösmarty utca 10. 
• Zámbó Imre 7562 Segesd, Kossuth utca 85. 
• Óvári Viktória 7562 Segesd, Perczel M. utca 12. 
• Ignácz Marcell 7562 Segesd, Teleki utca 13. 

Széll Árpádné elnök javasolja, hogy további négy fő, 3,8-as átlag felett teljesítő, 
középiskolába, gimnáziumba járó diák részesüljön fejenként 20.000 Ft összegű támogatásban. 



A támogatást tanévre nyújtaná a nemzetiségi önkormányzat, a bizonyítványok fénymásolata 
alapján történne a továbbutalása az ösztöndíjnak. 

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 9/2016. (I. 27.) számú határozata 
ösztöndíj nyújtásáról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2015/2016-os 
tanévtől kezdve Orsós Erika 7562 Segesd, Dankó utca 24., Kolompár Csilla 7562 
Segesd, Táncsics utca 43., Széll Georgina 7562 Segesd, Kossuth utca 67. és Ignácz 
Szimonetta 7562 Segesd, Teleki utca 13. szám alatti tanulókat, a jó tanulmányi 
eredményük miatt, tanévenként (tanulónként) 20.000 Ft összeggel támogatja. A 
nemzetiségi önkormányzat a támogatás összegét a feladatalapú támogatás terhére 
biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Széll Alexandra képviselő  

Elmondja, hogy amennyiben a 2016. április 30. napjáig elkölthető feladatalapú támogatásból 
marad, a nemzetiségi önkormányzat megcsináltathatná a Holokauszt emléktáblát. Az avatást 
pedig egy későbbi időpontban ejtenék meg.  

Széll Árpádné elnök 

Jónak tartja a képviselő által javasoltat. 

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 10/2016. (I. 27.) 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


