
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. április 19.-én 
(szerdán) 8.00 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes és 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 18/2017. (IV. 19.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Beszámoló észrevétel benyújtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3. Beszámoló a jó tanuló roma gyermekek támogatásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4. Beszámoló a roma gyermekek díjazásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5. Beszámoló egyesület támogatásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

6. Roma nemzetiségű személyek ösztönzése véradásra. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

7. Beszámoló élelmiszeradomány osztásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

8. Beszámoló ruhaadomány osztásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 



9. Beszámoló az adományként kapott új cipők kiosztásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

10. A „Majális” megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

11. 2016. évi feladatalapú támogatás megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot. Kiemeli a bevételek összegét, 
és a nyári tábor megvalósítására kapott 400.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást. 
Az elnök javasolja a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 19/2017. (IV. 19.) számú 
határozata a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 2016. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló észrevétel benyújtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. 
március elején közzé tette a nemzetiségi önkormányzatot megillető feladatalapú támogatás 
pontszámát. Elmondja, hogy a pontszám ellen észrevétellel élhetett a nemzetiségi 
önkormányzat, melyet be is nyújtott a pontszámok növelése érdekében. Hangsúlyozza, hogy 
az idő rövidsége miatt, nem tudta összehívni a képviselő-testülete az észrevétel benyújtása 
előtt, ezért utólag kéri a testület jóváhagyását. 

Kérdés:  



Széll Alexandra elnök-helyettes 

Megkérdezi, hogy az észrevételre érkezett-e már válasz. 

Az elnök a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy eredetileg 31 pontot kapott a 
nemzetiségi önkormányzat. Kiemeli, hogy az észrevétel elbírálását követően még 23 pontot 
írt jóvá a minisztérium, tehát összesen 54 pontot kaptak. Hangsúlyozza, hogy nagyon örül az 
így elért pontszámnak, mely közel 1,5 millió forintos feladatalapú támogatást jelent. 

Mivel más hozzászólás nem hangzott el, az elnök az utólagos jóváhagyásra irányuló javaslatát 
szavazásra bocsátja. 
Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20/2017. (IV. 19.) számú 
határozata észrevétel benyújtásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag 
jóváhagyja a nemzetiségi önkormányzat részére megállapított pontszámok növelésére 
irányuló észrevétel benyújtását.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

3./ Beszámoló a jó tanuló roma gyermekek támogatásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat félévkor és év végén 
is támogatásban részesíti a jó tanuló általános iskolás roma gyermekeket. Beszámol arról, 
hogy a félévi tanulmányi eredmények alapján 10 fő roma gyermek részesült fejenként 5.000 
Ft összegű, és 2 fő roma gyermek részesült személyenként 10.000 Ft összegű támogatásban. 
Javasolja a támogatásról való 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 21/2017. (IV. 19.) számú 
határozata támogatásról való beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi 
általános iskolába járó, jól tanuló roma gyermekek részére nyújtott támogatásról szóló 
beszámolót elfogadja. 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Beszámoló a roma gyermekek díjazásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az általános iskolában április 11.-én versmondó 
versenyt rendeztek, a „Költészet napja” alkalmából. Emlékeztet arra, hogy korábban döntést 
hoztak a részt vevő roma gyermekek díjazásáról. Elmondja, hogy a versenyen 7 fő roma 
gyermek részesült tárgyjutalomban. Javasolja a díjazásról való 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 22/2017. (IV. 19.) számú 
határozata díjazásról való beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi 
általános iskolában megrendezésre került versmondó versenyen részt vett, 7 fő roma 
tanuló díjazásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ Beszámoló egyesület támogatásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a korábbi ülésükön döntés született a nyugdíjas 
egyesület támogatásáról, mely a 20 éves fennállásuk alkalmából megrendezésre kerülő 
ünnepség zenei szolgáltatásának kifizetésében nyilvánult meg. Tájékoztatja a megjelenteket, 
hogy a zenész 30.000 Ft-ért nyújtotta a szolgáltatást. Elmondja, hogy az ünnepség jól sikerült, 
aki jelen volt, jól érezte magát. Javasolja a támogatásról való 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 23/2017. (IV. 19.) számú 
határozata támogatásról való beszámoló elfogadásáról. 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Derűs 
Alkony Nyugdíjas Egyesület 20 éves fennállása alkalmából megrendezésre kerülő 
ünnepség támogatásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

6./ Roma nemzetiségű személyek ösztönzése véradásra. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyar Vöröskereszt Nagyatádi Szervezetének 
tevékenységében aktívan részt vesz. Elmondja, hogy ez az aktivitás abban nyilvánul meg, 
hogy roma nemzetiségű személyeket ösztönöz véradásra. Kiemeli, hogy a legutóbb Segesden 
megrendezésre került véradáson 21 roma személy jelent meg. Javasolja, hogy a testület értsen 
egyet abban, hogy a jövőben is ösztönözzék a roma személyeket véradásra. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 24/2017. (IV. 19.) számú 
határozata véradásra ösztönzésről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 
abban, hogy a jövőben megrendezésre kerülő véradásokon való részvételre minél több 
roma nemzetiségű személyt ösztönözzenek. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

7./ Beszámoló élelmiszeradomány osztásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi székhelyű fagyasztott élelmiszereket 
gyártó cég, március hónapban két alkalommal is ajánlott fel fagyasztott élelmiszert, a 
rászoruló családoknak. Az elnök kiemeli, hogy a két alkalommal megtartott 
élelmiszeradomány osztás alkalmával 50 hátrányos helyzetű roma család jutott élelmiszerhez. 
Javasolja az élelmiszeradomány osztásról való 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 25/2017. (IV. 19.) számú 
határozata élelmiszeradomány osztásról való beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hátrányos helyzetű roma családok részére biztosított élelmiszeradomány osztásról 
szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

8./ Beszámoló ruhaadomány osztásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy március hónapban a Kaposváron működő 
Karitász segélyszervezet, valamint egy budapesti adományház felajánlása révén, 70 hátrányos 
helyzetű roma család részesült ruhaadományban. Elmondja, hogy a ruhák között volt 
gyermekruha és felnőttruha is egyaránt. Javasolja a ruhaadomány osztásról való 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 26/2017. (IV. 19.) számú 
határozata ruhaadomány osztásról való beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hátrányos helyzetű roma családok részére biztosított ruhaadomány osztásról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

9./ Beszámoló az adományként kapott új cipők kiosztásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy március hónapban a Kaposváron működő 
Karitász segélyszervezet 200 pár új, női cipőt ajánlott fel. Elmondja, hogy a cipők kiosztása 
folyamatban van, tehát még nem fejeződött be. Kiemeli, hogy az adományok elosztásánál a 
családsegítő szolgálat véleményét is kikéri a nemzetiségi önkormányzat. Javasolja a 
cipőadomány osztásról való 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 27/2017. (IV. 19.) számú 
határozata cipőadomány osztásról való beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hátrányos helyzetű roma családok részére biztosított cipőadomány osztásról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

10./ A „Majális” megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a községben 
működő közművelődési szakemberrel együtt „Retro majális”-t szervez, mely 2017. május 1. 
napján kerül megrendezésre a segesdi sportpályán. Elmondja, hogy a programok között 
szerepel futóverseny, ugróköteles bemutató, játékos sorversenyek, „sörfutam” és főzés a 
résztvevőknek. Javasolja, hogy a program megtartásához a nemzetiségi önkormányzat 
300.000 Ft összeget határoljon 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 28/2017. (IV. 19.) számú 
határozata „Majális” megszervezéséről.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. május 1. napján 
megrendezésre kerülő „Retro majális” elnevezésű program megszervezéséhez 300.000 
Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

11./ 2016. évi feladatalapú támogatás megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné 



Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2016. évi feladatalapú támogatásról 2017. 
április 30. napjáig kell elszámolnia a nemzetiségi önkormányzatnak. Elmondja, hogy 62.000 
Ft még rendelkezésre áll, és ezt el kell költenie az önkormányzatnak, annak érdekében, hogy 
ne kelljen visszafizetni. Az elnök javasolja, hogy a rendelkezésre álló 62.000 Ft összegből a 
nemzetiségi önkormányzat vásároljon egy fényképezőgépet, a jövőben megtartásra kerülő 
programok megörökítése érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 29/2017. (IV. 19.) számú 
határozata fényképezőgép vásárlásáról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 
abban, hogy a rendelkezésre álló 62.000 Ft összegű feladatalapú támogatás terhére a 
nemzetiségi önkormányzat fényképezőgépet vásároljon, a jövőben megtartásra kerülő 
programok megörökítése érdekében.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 30/2017. (IV. 19.) 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 

Az elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

Kmf. 



       Széll Árpádné                           Széll Alexandra 
              elnök                                         jkv. hitelesítő


