
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. augusztus 
23.-án (kedden) 15 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
nyilvános üléséről. 

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

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

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 2 fős testület minden tagja jelen 
van, az ülést megnyitja. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 41/2016. (VIII. 23.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnök-helyettesének megválasztása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Egyéb ügyek. 

1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnök-helyettesének 
megválasztása. 
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. Bencsik Marianna helyére Orsósné 
Balogh Ilona került volna, amennyiben elvállalja a tisztséget. Orsósné Balogh Ilona azonban 
jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel. Széll Árpádné elnök-helyettesnek javasolja 
megválasztani Széll Alexandra nemzetiségi képviselőt, aki megválasztása esetén a feladatot 
vállalja. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. 

Mivel más javaslat nem hangzik el, a javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 2 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint 
határoz: 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 42/2016. (VIII. 23.) számú 
határozata elnök-helyettes megválasztásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Széll 
Alexandrát a nemzetiségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Egyéb ügyek. 

a) Beszámoló a két ülés közti tevékenységről: 

Az elnök beszámol arról, hogy az előző ülés óta eltelt időben megtartásra került a 
hagyományőrző nyári tábor, mely július 4.-től július 10.-ig tartott. Elmondja, hogy a 
programok között szerepelt nyelvoktatás, sportdélután, tűzoltó bemutató, kézműves 
foglalkozás, a Comitatus Hagyományőrző szervezet keretében népi játékok bemutatása, 
hagyományőrző zenék és táncbemutatón való részvétel, Kaposváron mozi és strand, valamint 
badacsonyi hajókirándulás. Az elnök kiemeli, hogy a táborban részt vevő gyermekek nagyon 
jól érezték magukat. Reméli, hogy a jövő évben is lesz lehetősége a nyári tábor 
megszervezésére.  
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy augusztus 2.-án került sor a Roma holokauszt 
megemlékezésre, melynek keretében a második világháborús emlékmű falára egy emléktábla 
került elhelyezésre. Köszönetet mond Segesd Község Önkormányzatának az emléktábla 
készítési költségeinek átvállalásáért. 
Az elnök elmondja, hogy augusztus 6.-án a nemzetiségi önkormányzat is képviseltette magát 
a falunapon. Az elmúlt évhez hasonlóan roma és nem roma emberek kerültek 
megvendégelésre. 

Az elnök javasolja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 43/2016. (VIII. 23.) számú 
határozata beszámoló elfogadásáról. 

 A testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



b) Jól tanuló gyermekek támogatása: 

Az elnök emlékezteti a testületi tagokat, hogy a január 27.-i ülésen született egy döntés, mely 
szerint a 2015/2016-os tanévtől kezdve, négy, jól tanuló gyermek kerül támogatásra, 
tanévenként 20.000 Ft összeggel. Javasolja, hogy a 9/2016. (I. 27.) számú határozat legyen 
kiegészítve a 3,8-as tanulmányi átlag szükségességével.  
Az elnök kiemeli, hogy ez alapján a korábban hozott döntésben szereplő Orsós Erika Dankó 
utca 24. szám alatti lakós tanuló nem részesül támogatásban a 2016/2017-es tanévre 
vonatkozóan. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 44/2016. (VIII. 23.) számú 
határozata döntés kiegészítéséről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 9/2016. (I. 27.) 
számú határozatát az alábbi rendelkezéssel egészíti ki: 

„Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a tanév végi bizonyítvány 
fénymásolata alapján részesíti támogatásban az érintett személyeket, amennyiben a 
tanulmányi átlaguk eléri a 3,8-at.” 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Az elnök javasolja, hogy Orsós Erika Dankó utca 24. szám alatti lakós, a 3,8-at el nem érő 
tanulmányi átlaga miatt a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan ne részesüljön támogatásban. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 45/2016. (VIII. 23.) számú 
határozata támogatás megvonásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, hogy 
Orsós Erika Dankó utca 24. szám alatti lakós tanulót, a 3,8-at el nem érő tanulmányi 
átlaga miatt a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan nem részesíti a 9/2016. (I. 27.) 
számú határozatban megítélt 20.000 Ft összegű támogatásban. 

Határidő: értelem szerint 



Felelős: Széll Árpádné elnök 

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

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 46/2016. (VIII. 23.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Széll Alexandra 
nemzetiségi 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


