
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. szeptember 

2.-án (pénteken) 13.00 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:Széll Árpádné elnök és Széll Alexandra, valaminta jegyzőkönyv szerinti 

meghívottak közüldr. Varga Katalin jegyző. 

 

Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársátés dr. Varga Katalin jegyzőt. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 2 fős testület minden tagja jelen van, az 

ülést megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 2 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 47/2016. (IX. 2.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy áttanulmányozta a kiküldött anyagot. Teljesen érthető az 

előterjesztés, a tényadatokat tartalmazza június 30. napjáig. Felhívja a képviselők figyelmét 

arra, hogy nagyon lényeges az, hogy mely kiadások tartoznak a működési- és mely kiadások a 

feladatalapú támogatás körében elszámolható kiadások közé. A működési támogatást 

december 31-ig, a feladatalapú támogatást pedig következő év április 30-ig kell elkölteni. 

Nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjék a kiadásokat, hogy ne kelljen semmit visszafizetni 

a támogatásból. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 



Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 48/2016. (IX. 2.) számú határozata 

a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetés I. félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a költségvetés módosítása kötelező. 

Minden gazdasági eseményhez kell, hogy tartozzon előirányzat. Tehát az előterjesztésben a 

szükséges módosítások lettek átvezetve. Javasolja, hogy a testület a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetésének módosítását fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 49/2016. (IX. 2.) számú határozata 

a költségvetés módosításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testületea 2016. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök. 

 

 

3./ Egyéb ügyek 

 

a) Együttműködési megállapodások jóváhagyása: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben a segesdi óvodával és 

általános iskolával is kötött együttműködési megállapodást a nemzetiségi önkormányzat. 

Véleménye szerint az együttműködés tényleges volt mind a két intézménnyel. Elmondja, hogy 

a megállapodásokat az intézményekkel megújíttatta, és szeretné, ha a jövőben is jó kapcsolat 

maradna közöttük. Az elnök javasolja az együttműködési megállapodások jóváhagyását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



Az elnök elsőként az általános iskolával kötött együttműködési megállapodás elfogadását 

bocsátja szavazásra. 

 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 50/2016. (IX. 2.) számú határozata 

együttműködési megállapodás elfogadásáról. 

 

A képviselő-testület egyet ért a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskolával 

való együttműködési megállapodás megkötésével. Az együttműködési megállapodást 

a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

Az általános iskolai együttműködési megállapodás elfogadását követően az elnök javasolja az 

óvodával kötött megállapodás jóváhagyását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 51/2016. (IX. 2.) számú határozata 

együttműködési megállapodás elfogadásáról.  

 

A képviselő-testület egyet ért a Segesdi Tündérkert Óvodával való együttműködési 

megállapodás megkötésével.Az együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

b) Csatkai kirándulás megszervezése: 

 

Széll Árpádné elnök elmondja, hogy korábban már volt szó a csatkai kirándulás 

megszervezéséről. A Csatka-szentkút nagybúcsújának megtartására 2016. szeptember 3.-án 

kerül sor. Elmondja, hogy 45-50 fő jelezte részvételi szándékát a búcsúra. Mindenki saját 

autóval menne, mivel busz rendelése esetén időhöz lennének kötve. Tervei szerint a 

kirándulás egy napos lesz, de mivel a búcsú két napig tart, aki akar, ott is maradhat. Javasolja, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat vállalja át a kb. 10 autó útiköltségét. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 52/2016. (IX. 2.) számú határozata 

együttműködési megállapodás elfogadásáról.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testületeegyet ért a csatkai 

kirándulás útiköltségének nemzetiségi önkormányzat általi átvállalásával. A testület a 

kirándulás útiköltségének biztosítására 200.000 Ft összeget határol el, a működési 

támogatás terhére. 

 

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 53/2016. (IX. 2.) számú határozata 

a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Széll Alexandra 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         Széll Alexandra 

elnök      jkv. hitelesítő 


