
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. január 25.-
én (szerdán) 8 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes és a meghívottak közül 
dr. Varga Katalin jegyző. 

Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársát és 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 1/2017. (I. 25.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3. A nemzetiség önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4. Segesd Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás, valamint a 
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5. A 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
 Előadó: Széll Árpádné elnök 

6. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 

7. Az általános iskolai felvételt biztosító állami fenntartású általános iskola körzetével 
kapcsolatos egyetértési jog biztosítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 



8. Egyéb ügyek. 

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

Az elnök kiegészíti az előző ülésen elhangzott beszámolóját azzal, hogy 2016. november 26.-
án a gyermekjóléti szolgálattal és a múzeum vezetőjével közös szervezésben adventi 
játszóházat tartottak. 
Az elnök beszámol arról, hogy 2016. december 31.-én a nemzetiségi önkormányzat 
szilveszteri bált szervezett, amely nagyon jól sikerült. Elmondja, hogy január 24.-én a 
közfoglalkoztatottak részére meleg ruhát osztott a nemzetiségi önkormányzat. 
Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat benyújtotta a III. 
Hagyományőrző nyári tábor megszervezésére vonatkozó pályázatot. Az elnök röviden 
ismerteti a várható programokat, lesz Beás nyelvoktatás, kézművesség, sportdélután, 
kirándulás a pécsi állatkertbe, kosárfonás és strandlátogatás. 
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 2/2017. (I. 25.) számú határozata 
beszámoló elfogadásáról. 

 A testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 
szükséges módosítások kerültek átvezetésre, a 2016. évi beszámoló megalapozásaként.  

Az elnök javasolja a 2016. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti 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 3/2017. (I. 25.) számú határozata a 
2016. évi költségvetés módosításáról. 

A testület a 2016. évi költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

3./ A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök ismerteti a kiküldött előterjesztést. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatot 
2017. évben megillető működési támogatás és feladatalapú támogatás összege még nem 
ismert, ezért a 2016-ban kapott összegekkel került megtervezésre a költségvetés bevételi 
oldala. A kiadások az előző év alapján kerültek megtervezésre. 

Dr. Varga Katalin jegyző annyival egészíti ki az elnök által elmondottakat, hogy a tegnapi 
napon tették közzé a nemzetiségi önkormányzat működési támogatásának összegét, amely 
megegyezik a 2016-ban kapott összeggel, azaz 782 ezer forint. 

Az elnök javasolja a 2017. évi költségvetés előterjesztés szerinti 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 4/2017. (I. 25.) számú határozata a 
2017. évi költségvetés elfogadásáról. 

A testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetését az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Segesd Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás, valamint a 
nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a nemzetiségiek jogairól szóló 
törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti 
megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő 
30 napon belül felül kell vizsgálni. A szervezeti és működési szabályzatot a testület az alakuló 



ülésen fogadta el. A felülvizsgálat során megállapítható, hogy mindkét dokumentum 
módosításra szorul. 

Az elnök elsőként javasolja az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó döntés 
meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5/2017. (I. 25.) számú határozata 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.  
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd 
Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 

1./ A megállapodás „III. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok” fejezet 1. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. A jegyző a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 30 napon belül 
egyeztetést folytat le a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, amely során közli a 
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges 
adatokat.” 

2./ A megállapodás „III. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok” fejezet 2. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A jegyző a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítéséről a 
hatályos jogszabályi előírások és a költségvetési törvény rendelkezései alapján a 
Hivatal nemzetiségi ügyekkel foglalkozó munkatársán keresztül gondoskodik.” 

3./ A megállapodás „III. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok” fejezet 6. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
szeptember 15.-ig, háromnegyedévi helyzetéről november 30.-ig írásban tájékoztatja a 
Nemzetiségi Önkormányzat testületét.” 

4./ A megállapodás „III. Költségvetés tervezésével összefüggő feladatok” fejezet 8. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



„8. A zárszámadás elkészítésére és elfogadásának rendjére a költségvetés elkészítésére 
vonatkozó szabályok az irányadóak azzal, hogy a Hivatal nemzetiségi ügyekkel 
foglalkozó munkatársa által elkészített zárszámadási határozatot a Nemzetiségi 
Önkormányzat terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, 
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb 
a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” 

5./ A megállapodás „VI. Felelősségi rend” fejezet 2. pont a) pontjában szereplő 
„Bencsik Marianna elnök-helyettes” szövegrész helyébe „Széll Alexandra elnök-
helyettes” lép. 

6./ A megállapodás „VI. Felelősségi rend” fejezet 2. pont d) pontjában szereplő 
„Bencsik Marianna elnök-helyettes” szövegrész helyébe „Széll Alexandra elnök-
helyettes” lép. 

7./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 
megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Az elnök az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó döntés meghozatalát 
követően, javasolja a szervezeti és működési szabályzat előterjesztés szerinti módosítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 6/2017. (I. 25.) számú határozata 
szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2014. 
(X. 27.) számú határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzatot az alábbiak 
szerint módosítja: 

1./ A szervezeti és működési szabályzat 4. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(3) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület) tagjainak száma 2 fő, a képviselők névsorát a Szabályzat 1. melléklete 
tartalmazza.” 



2./ A szervezeti és működési szabályzat 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„A nemzetiségi önkormányzati képviselők névsora: 

Széll Alexandra   ……………………. 
Széll Árpádné    …………………….” 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ A 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési 
törvény értelmében a nemzetiségi önkormányzatoknak is el kell fogadnia az adott évre 
vonatkozó közbeszerzési tervet. A nemzetiségi önkormányzat esetében ez nemleges. Év 
közbeni változás esetén a közbeszerzéséi tervet is módosítani kell. A jegyző tájékoztatja a 
testületet, hogy a közbeszerzési értékhatár árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás esetén nettó 8 
millió forint, beruházás esetén pedig nettó 15 millió forint. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök javasolja a 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyását.   

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 7/2017. (I. 25.) számú határozata a 
2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi nemleges 
közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni 
testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

6./ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy az államháztartásról 
szóló törvény értelmében a nemzetiségi önkormányzat, legkésőbb a költségvetési határozat 



elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételek és az adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét. Táblázat kitöltésére nem került sor, mivel a nemzetiségi önkormányzat nem 
rendelkezik saját bevétellel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettséggel. 

Az elnök javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek várható összegének, nemleges formában történő jóváhagyását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 8/2017. (I. 25.) számú határozata a 
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
várható összegéről.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a saját 
bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, 
költségvetési évet követő három évre várható összegét nemleges formában jóvá hagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

7./ Az általános iskolai felvételt biztosító állami fenntartású általános iskola körzetével 
kapcsolatos egyetértési jog biztosítása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi oktatást folytató általános iskolák 
esetében, a nemzetiségi önkormányzatnak is véleményezési joga van az iskola felvételi 
körzetére vonatkozóan. Elmondja, hogy a Kaposvári Járási Hivatal tájékoztatása szerint a 
segesdi tanulók felvételi körzete Segesd településen van. Javasolja, hogy a testület értsen 
egyet a Kaposvári Járási Hivatal által megküldött tervezettel. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 9/2017. (I. 25.) számú határozata a 
segesdi általános iskola tervezett felvételi körzetének véleményezéséről. 



1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala által előkészített, a 
Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola (7562 Segesd, Iskola utca 1.) 
tervezett felvételi körzeteiről szóló tervezetet megtárgyalta, és azzal egyetért. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a Kaposvári Járási Hivatalhoz 
továbbítsa. 

Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

8./ Egyéb ügyek. 

a) Ösztöndíj nyújtása jó tanuló gyermekeknek: 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzat minden 
félévben nyújt ösztöndíjat a jó tanuló roma gyermekek számára. Elmondja, hogy a segesdi 
általános iskola igazgató-helyettesével egyeztetett a jó tanuló gyermekek kiválasztása 
kérdésében. Úgy döntöttek, hogy a 4-es átlag feletti diákok részesülnek ösztöndíj szerű 
egyszeri támogatásban. Ezeknek a kritériumoknak 12 fő gyermek felelt meg. Az elnök 
elmondja, hogy a 12 gyermekből van két fő, akinek a tanulmányi átlaga 4,7 felett van. 
Javasolja, hogy a legjobban tanuló két gyermek számára 10.000-10.000 Ft összegű, a többi 
gyermeknek pedig 5.000 Ft összegű ösztöndíjat nyújtson a nemzetiségi önkormányzat.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 10/2017. (I. 25.) számú határozata 
egyszeri ösztöndíj nyújtásáról.  

1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016/2017-es tanév első 
félévében elért tanulmányi eredménye alapján 10 fő tanuló számára állapít meg 
tanulónként 5.000 Ft összegű, 2 fő tanuló számára pedig 10.000 Ft-10.000 Ft összegű 
egyszeri tanulmányi ösztöndíjat. A nemzetiségi önkormányzat a támogatás összegét, 
azaz 60.000 Ft-ot a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

2./ A testület döntésének megfelelően az alábbi tanulók részesülnek, tanulónként 
10.000 Ft összegű ösztöndíjban: 

• Harangozó Krisztina Hortenzia 7562 Segesd, Kossuth utca 34. 
• Orsós Jázmin 7562 Segesd, Vörösmarty utca 10. 

3./ A testület döntésének megfelelően az alábbi tanulók részesülnek, tanulónként 5.000 
Ft összegű ösztöndíjban: 



• Molnár Melinda 7562 Segesd, Tompa M. utca 26. 
• Zámbó Imre Gergő 7562 Segesd, Kossuth utca 85. 
• Óvári Viktória 7562 Segesd, Perczel M. utca 12. 
• Ignácz Marcell György 7562 Segesd, Teleki utca 13. 
• Orsós Ádám 7562 Segesd, Dankó utca 41. 
• Óvári Veronika 7562 Segesd, Perczel M. utca 12. 
• Orsós Dávid Martin 7562 Segesd, Vörösmarty utca 105. 
• Zámbó Amira Éva 7562 Segesd, Kossuth utca 85. 
• Óvári Tamás 7562 Segesd, Kossuth utca 35. 
• Balogh Albert 7562 Segesd, Kölcsey utca 4. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

b) A DCKSZ tagdíj megfizetése: 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a testületi tagokat, hogy 2015-ben 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 2017-ben 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő 
határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11/2017. (I. 25.) számú határozata 
tagdíj biztosításáról. 

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) Egyéb témák: 

Széll Árpádné elnök tájékoztatást ad arról, hogy részt vett az éves programterv megbeszélésén 
a múzeumban. Elmondja, hogy Baranyai Zoltán közművelődési szakemberrel szeretnének 
május 1.-én majálist szervezni, a régi hagyományok szerint. Kiemeli, hogy a program 
megvalósítását a feladatalapú támogatás összege határozza majd meg. 

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

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 12/2017. (I. 25.) 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


