
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. április 13.-
án (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 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 16/2016. (IV. 13.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Egyéb ügyek 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot. Kiemeli a bevételek összegét, 
és a nyári tábor megvalósítására kapott 350.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást. 
Az elnök javasolja a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 17/2016. (IV. 13.) számú 
határozata a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról. 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 2015. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Egyéb ügyek. 

a) Az óvodai gyermeknapon való részvétel: 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesdi Tündérkert Óvoda 
intézményvezetője megkereste őt, és kérte a nemzetiségi önkormányzat segítségét a 
gyermeknapi rendezvény lebonyolításában és anyagi támogatásában. Elmondja, hogy a 
rendezvény megtartására 2016. május 20-án kerülne sor, jó idő esetén a sportpályán. Röviden 
ismerteti a tervezett programokat: 8.30-kor gyülekező, 9.00-10.00 óráig gyermekszínház, 
10.00-13.00 óráig ugráló vár és arcfestés, valamint a Comitatus Hagyományőrző Egyesület 
népi játékain való részvétel, 13.00-14.00 óráig zenés műsor a gyermekeknek. Az óvodai 
gyermeknap összes költsége kb. 100.000 Ft. Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat 50.000 Ft összeggel támogassa az óvodai gyermeknap megszervezését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 18/2016. (IV. 13.) számú 
határozata az óvodai gyermeknap támogatásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. május 20. napján 
megszervezésre kerülő óvodai gyermeknap megszervezéséhez 50.000 Ft összeget 
biztosít, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Az elnök elmondja, hogy a gyermeknapon részt vevő gyermekek és felnőttek számára a 
nemzetiségi önkormányzat fagylaltot is biztosíthatna. Számításai szerint, amennyiben 100 fő 
vesz részt a rendezvényen, 200 Ft/adag költséggel számolva, az 20.000 Ft-ba kerülne. 
Véleménye szerint a gyermekek nagyon örülnének, ezért javasolja, hogy 20.000 Ft összeget 
biztosítson a nemzetiségi önkormányzat a gyermeknapi fagylaltozásra. 

A nemzetiségi képviselők mindegyike egyet ért az elnök javaslatával. 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 19/2016. (IV. 13.) számú 
határozata az óvodai gyermeknapon fagylaltozás költségének biztosításáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. május 20. napján 
megszervezésre kerülő óvodai gyermeknapon, a résztvevők számára fagylaltozás 
költségének biztosításához 20.000 Ft összeget biztosít, a feladatalapú támogatás 
terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

b) A DCKSZ tagdíj megfizetése: 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a testületi tagokat, hogy a tavalyi évben döntöttek a Dél-
Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezetével kötött együttműködési megállapodás 
elfogadásáról. Véleménye szerint nagyon hasznos információkhoz jut a nemzetiségi 
önkormányzat a szervezeten keresztül, ezért javasolja a 10.000 Ft összegű tagdíj 2016-ban 
történő megfizetését. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Széll Alexandra 

Elmondja, hogy fontosnak tartja, hogy nemzetiségi önkormányzatuk a jövőben is tagja legyen 
a szervezetnek. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20/2016. (IV. 13.) számú 
határozata tagdíj átutalásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyetért a 10.000 Ft összegű 
tagdíj, Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezetének történő átutalásával. A 
testület a tagdíj összegét a működési támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

c) A „Roma Költők Napján” való részvétel: 

Szél Árpádné elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Nagyatád Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke megkereste őt azzal, hogy vegyenek részt az általuk 



szervezett „Roma Költészet Napi” rendezvényen. Elmondja, hogy négy gyermeket nevezett 
be a nemzetiségi önkormányzat. 
Az elnök javasolja, hogy 6.000 Ft összegű tárgyi díjazással a segesdi nemzetiségi 
önkormányzat is támogassa a rendezvényen részt vevő gyermekeket 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 21/2016. (IV. 13.) számú 
határozata a „Roma Költők Napja” rendezvény támogatásáról. 

A testület egyet ért abban, hogy Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 
„Roma Költők Napja” elnevezésű versmondó versenyt 6.000 Ft értékű tárgyi díjjal 
támogassa. A testület a díjakat a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

d) Beszámoló a két ülés közti tevékenységről: 

Az elnök beszámol az elmúlt ülés óta történt eseményekről. Elmondja, hogy megkereste őt 
telefonon a Karitász Segélyszervezet és felajánlottak egy nagyobb mennyiségű ruhaadományt 
a nemzetiségi önkormányzat részére. Szeretne köszönetet mondani a települési önkormányzat 
polgármesterének, hogy a rendelkezésükre bocsátotta a tanyagondnoki gépjárművet az 
adomány szállításához. Elmondja, hogy a ruhaadomány 90 %-a gyermekruhákból állt. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy nem szeretne a jövőben „össznépi” ruhaosztást a 
községben, mivel az elmúlt évben megvalósított osztásról rossz tapasztalatai vannak. 
Hangsúlyozza, hogy személyre szabottan szeretné kiosztani az adományokat, családokra 
leosztva. Elmondja, hogy az adományból már 13 család részesült. A védőnővel és a 
családgondozóval együttműködve fogják a ruhákat kiosztani. Kiemeli, hogy aki kér, az 
természetesen kap ruhákat. 
Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Magyar Vöröskereszt Nagyatádi Szervezete felhívta 
őt, hogy hat élelmiszercsomagot tudnak biztosítani hátrányos helyzetű családok számára. Az 
élelmiszercsomagok átvételre kerültek. 
Az elnök elmondja, hogy április elején részt vett a Nagyatádi Járási Hivatal által tartott 
tájékoztatón, ahol a hivatal hatáskörébe tartozó szociális ellátásokról, valamint a 2016. évi 
képzésekről beszélgettek. Az elnök nagyon hasznosnak tartotta a tájékoztatón való részvételt. 
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2016. április 1-je óta a Segesd Község 
Önkormányzata alkalmazásában áll, közalkalmazottként. Feladata a közmunkások irányítása, 
illetve a kertészetben ellátandó feladatok megszervezése. Elmondja, hogy amíg 
közfoglalkoztatott volt, addig is figyelte az eseményeket, a közmunkások viselkedését, illetve 
megoldásokat keresett a felmerült problémákra. Véleménye szerint el fogja érni a nemzetiségi 



önkormányzat azt a célt, amit kitűzött maga elé. Úgy érzi, hogy szép szóval mindent el tud 
érni, és ezt gyakorlati tapasztalatok igazolják.  
Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a nemzetiségi önkormányzat 400.000 Ft 
összegű támogatást nyert a nyári tábor megtartásához.  
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 22/2016. (IV. 13.) számú 
határozata beszámoló elfogadásáról. 

 A testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

e) Szakmai napon való részvétel: 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Bencsik Marianna elnök-helyettes 
részt vett a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett szakmai 
napon. Felkéri az elnök-helyettest, hogy számoljon be a szakmai napon hallottakról. 

Bencsik Marianna elnök-helyettes 

Elmondja, hogy 2016. április 7.-én szakmai napon vett részt Kaposváron. Két előadó volt, egy 
az Emberi Erőforrások Minisztériumától és egy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivataltól. Az előadás fő témája pályázatok benyújtása és az azzal kapcsolatos tudnivalók 
voltak. Az előadók által ismertetett témákban április 20. napjáig lehet pályázatot benyújtani, 
tehát nagyon rövid a határidő. Elmondja, hogy pályázatokat vagy egy konkrét esemény 
megvalósítására, vagy programsorozatra lehet benyújtani. 

Széll Árpádné elnök 

Megköszöni az elnök-helyettes beszámolóját. Elmondja, hogy mivel nyertek 400.000 Ft-ot 
nyári tábor megvalósítására, illetve számításai szerint a feladatalapú támogatás összege is 
magas lesz 2016-ban, véleménye szerint arra kell koncentrálnia a nemzetiségi 
önkormányzatnak, hogy ezeket az összegeket helyesen, jó célra költsék el. Nem tartaná 
szerencsésnek, ha most egy újabb pályázatba ugrana bele az önkormányzat.  

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 23/2016. (IV. 13.) 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 

Az elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

Kmf. 

       Széll Árpádné                         Bencsik Marianna 
              elnök                                         jkv. hitelesítő


