
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. június 20.-án 
(hétfőn) 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 30/2016. (VI. 20.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. A „Hagyományőrző nyári tábor” szervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Ösztöndíj nyújtása a jó tanuló roma gyermekek számára. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3. Roma Holokauszt emléktábla helyének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4. Falunapon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5. Sörpad, asztal és sátor vásárlásának megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

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

1./ A „Hagyományőrző nyári tábor” szervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 



Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a nyári tábor megszervezése címen 
benyújtott pályázatuk ismételten sikeres volt, az igényelt 570.000 Ft összeg helyett 400.000 
Ft-ot nyertek el. Ennek megfelelően módosítani kellett a költségvetést. A gyermeklétszám 
csökkentésével és a költségek lefaragásával tudták elkészíteni az elnyert támogatásnak 
megfelelő költségvetés tervezetet. Egyedül a buszköltségen nem tudtak csökkenteni.  
Az elnök elmondja, hogy nagyon szeretné, ha minél több gyermek részt tudna venni a 
táborban, ezért szeretné az eredeti költségvetéshez tartani magát.  
Elmondja, hogy a nyári tábor záró napjának programja még kétséges, de szeretné, ha minél 
színvonalasabb lenne. Gondolkodott azon, hogy légvárat bérelnek és egy nagy tortával zárják 
a tábort. 
Kérelemmel fordult a települési önkormányzat polgármesteréhez, hogy amennyiben a 
költségvetésük engedi, támogassák a nyári tábor színvonalas megszervezését. Tudomása 
szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete 170.000 Ft összegű támogatásról 
döntött. Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatnak is hozzá kellene járulnia a nyári 
táborozáshoz. Javasolja, hogy 300.000 Ft összeggel a nemzetiségi önkormányzat is járuljon 
hozzá a tábor megtartásához. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Széll Alexandra képviselő 

Egyet ért az elnök általi javaslattal, és hozzá teszi, hogy mindenképpen 300.000 Ft-ról 
szülessen döntés, még akkor is, ha erre teljes egészében nem lesz szükség. Véleménye szerint 
is jó lenne, ha a záró programként színvonalas dolgot találnának ki. 

Bencsik Marianna képviselő 

Egyet ért az elnök által javasolt 300.000 Ft összegű hozzájárulással. 

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 31/2016. (VI. 20.) számú 
határozata a nyári tábor költségeihez való hozzájárulásról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. július hónapban 
megszervezésre kerülő „Hagyományőrző nyári tábor” programjainak színvonalasabb 
megtartásához 300.000 Ft felhasználását engedélyezi, a feladatalapú támogatás 
terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



2./ Ösztöndíj nyújtása a jó tanuló roma gyermekek számára. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak véleménye szerint az év 
végi bizonyítvány alapján is jutalmaznia kellene a jó tanuló roma gyermekeket. A segesdi 
általános iskola igazgató-helyettesével egyeztetett a jó tanuló gyermekek kiválasztása 
kérdésében. Úgy döntöttek, hogy a 4-es átlag feletti diákok részesüljenek ösztöndíj szerű 
egyszeri támogatásban. Ezeknek a kritériumoknak 9 fő gyermek felelt meg.  
Emlékezteti a testületi tagokat, hogy félévkor egy fő gyermeknek volt 4,8-as átlaga, év végén 
pedig két fő ilyen átlagú gyermek van. Javasolja, hogy ők magasabb összegű ösztöndíjban 
részesüljenek, mint a többi gyermek. Véleménye szerint a tanévzáró ünnepség keretében 
kerüljön átadásra az ös 
Az elnök javasolja, hogy 7 fő jó tanuló roma gyermek 5.000 Ft összegű, 2 fő pedig 10.000 Ft 
összegű egyszeri támogatásban, ösztöndíjban részesüljön. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 32/2016. (VI. 20.) számú 
határozata egyszeri ösztöndíj nyújtásáról.  

1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015/2016-os tanévben elért 
tanulmányi eredménye alapján 7 fő tanuló számára állapít meg tanulónként 5.000 Ft 
összegű, 2 fő tanuló számára pedig 10.000 Ft összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat. 
A nemzetiségi önkormányzat a támogatás összegét, azaz 55.000 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. 
• Zámbó Imre Gergő 7562 Segesd, Kossuth utca 85. 

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. 
• Óvári Viktória 7562 Segesd, Perczel M. utca 12. 
• Ignácz Marcell György 7562 Segesd, Teleki utca 13. 
• Kalányos Szabina 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 56. 
• Balogh Albert 7562 Segesd, Kölcsey utca 4. 
• Imrei Noémi Rebeka 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 73. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné 



3./ Roma Holokauszt emléktábla helyének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a testületi tagokat, hogy az eredeti elképzelésük egy emlékfal felállítása 
lett volna, de a helyszín, ahová ezt szerették volna felállítani, nem az önkormányzat tulajdona. 
A települési önkormányzat képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a roma holokausztra 
utaló emléktáblát a második világháborús emlékmű falára helyezzék el. Véleménye szerint jó 
ez a hely, és így olcsóbb is lesz, mint az emlékfal felállítása. Elmondja, hogy az avatásra 
augusztus 2.-án kerülne sor. Javasolja, hogy az emléktábla elkészítésére, valamint az avatás 
utáni állófogadásra a nemzetiségi önkormányzat 150.000 Ft összeget határoljon el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 33/2016. (VI. 20.) számú 
határozata a holokauszt emléktábla elhelyezéséről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Holokauszt emléktábla 
elkészítésére, és az avatás utáni állófogadásra 150.000 Ft összeget határol el, a 
feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Falunapon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a községi falunap 2016. augusztus 6.-
án szombaton lesz. Szeretné, ha a nemzetiségi önkormányzat is aktívan részt venne a 
falunapon, ugyanúgy, mint a tavalyi évben, és főként a roma nemzetiségű embereket szeretné 
megvendégelni egy tál étellel. 

Javasolja, hogy 100.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére, különítsenek el a 
falunapi rendezvény megtartásához. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 34/2016. (VI. 20.) számú 
határozata a falunapon való részvételről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. augusztus 6. napján 
megszervezésre kerülő „Prószaparádé”-n való részvételhez 100.000 Ft felhasználását 
engedélyezi, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ Sörpad, asztal és sátor vásárlásának megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök elmondja, hogy mivel a nemzetiségi önkormányzat többféle rendezvényt szervez, és 
többféle rendezvényen vesz részt, véleménye szerint szükségük lenne kettő garnitúra sörpadra 
és asztalra, valamint egy sátorra.  
Javasolja, hogy kettő sörganitúra és egy sátor megvásárlásához 150.000 Ft összeget 
különítsen el a testület. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 35/2016. (VI. 20.) számú 
határozata a falunapon való részvételről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata kettő sörganitúra és egy sátor 
megvásárlásához 150.000 Ft összeget különítsen el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

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

Az elnök beszámol arról, hogy az előző ülés óta eltelt időben a nemzetiségi önkormányzat 
négy fő gyermekkel részt vett a Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata által 
szervezett versmondó versenyen, ahol egy segesdi gyermek második helyezést ért el. 
Elmondja, hogy a IV. Béla Király Általános Iskola április 20-án megrendezte a vers- és 
mesemondó versenyét, melyen a nemzetiségi önkormányzat szervezésében 9 fő vett részt, 
roma versekkel. A versenyen a nemzetiségi önkormányzat nemcsak a roma gyermekeket 
díjazta. 



Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Roma Kultúra Napja” alkalmából, május 6-án 
megrendezésre került a „Roma Ki mit tud”. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy 
ajándékutalványok kerültek kiosztásra, tánc, ének és hangszeres zene kategóriában. 
Elmondja, hogy május 20-án a Segesdi Tündérkert Óvodával közös szervezésben 
megtartották az óvodás gyermekek részére a gyermeknapot. A programokat összesen 70.000 
Ft összeggel támogatták. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi Deh Magyarország Kft. képviselője 
megkereste őt telefonon, hogy egy kisebb mennyiségű túrófánkot tudnak felajánlani a 
hátrányos helyzetű családok számára. Kiemeli, hogy a családsegítő szolgálattal közösen 12 
családnak osztották szét az adományt. 
Elmondja, hogy a Karitas segélyszervezet megkereste a nemzetiségi önkormányzatot és egy 
nagyobb mennyiségű gyermekruha adományt ajánlott fel. Kiemeli, hogy a védőnő 
segítségével 20 családnak tudtak 99 százalékban gyermekruhát adni. 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy június 23-án, csütörtökön a művelődési házban kerül sor 
ruhaadomány osztásra, melyet szintén a Karitas segélyszervezet ajánlott fel. 

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 36/2016. (VI. 20.) számú 
határozata beszámoló elfogadásáról. 

 A testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

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 37/2016. (VI. 20.) 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


