
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. augusztus 
17.-én (szerdán) 15 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
soron kívüli nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök és Széll Alexandra nemzetiségi képviselő, valamint a 
jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Bencsik Marianna elnök-helyettes. 

Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársait és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület 2 tagja jelen van, az ülést 
megnyitja. 

A napirendi javaslatokat szavazásra bocsátja és a testület azt 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 38/2016. (VIII. 17.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Települési nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatás megszűnésének 
megállapítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Egyéb ügyek. 

1./ Települési nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatás megszűnésének 
megállapítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök elmondja, hogy Bencsik Marianna 2016. augusztus 15.-i keltezéssel lemondó 
nyilatkozatot juttatott el személyéhez. A megbízatás megszűnésének időpontja az írásbeli 
nyilatkozat átvételének napja, azaz 2016. augusztus 16.-a. A nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény alapján az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő 
ülésén ismertetni kell. 

/Az elnök felolvassa Bencsik Marianna elnök-helyettes nyilatkozatát./ 

A lemondó nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



Széll Árpádné elnök elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 102. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a 
lemondással, mely lemondás nem vonható vissza.  
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését a képviselő-
testületnek határozatban kell megállapítani, mely határozatot a döntéshozatalt követő 
munkanapon meg kell küldeni az érintett képviselőnek, a választási bizottságnak és a megyei 
kormányhivatalnak.  
Elmondja továbbá, hogy a jogszabály akként rendelkezik, hogy ha a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért 
jelölt fog lépni, feltéve, ha legalább egy szavazatot kapott a szavazás alkalmával. A mandátum 
kiadásáról a helyi választási bizottság dönt. 

Széll Árpádné elnök indítványozza, hogy a képviselő-testület döntsön a megbízatás 
megszűnésének megállapításáról. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 39/2016. (VIII. 17.) számú 
határozata települési nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatás 
megszűnésének megállapításáról. 

1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Bencsik 
Marianna lemondását a Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselői 
megbízatásról, tudomásul veszi. 

2./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 
előterjesztett lemondó nyilatkozat, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 102. §-ában foglaltak szerint – megállapítja, 
hogy Bencsik Marianna települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselői 
megbízatása 2016. augusztus 16. napjával megszűnt. 

3./ A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a képviselői megbízatás megszűnését 
megállapító határozatát – az Njtv. 102. § (2) bekezdése alapján – a döntéshozatalt 
követő munkanapon küldje meg Bencsik Mariannának, Segesd Község Helyi 
Választási Bizottságának, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatalnak. 

Határidő: 2016. augusztus 18. 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Egyéb ügyek. 

Az egyéb ügyekben más téma nem hangzott el. 



Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Széll Alexandra képviselő 
kijelölését. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 40/2016. (VIII. 17.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Széll Alexandra képviselőt 
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                             Széll Alexandra 
                elnök                               jkv. hitelesítő


