
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. január 16.-

án (csütörtökön) 14.30 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes és Orsós Klaudia 

nemzetiségi képviselő, valamint a meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Széll Georgina és Orsós Balázs Vendel nemzetiségi képviselők. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős testület 3 tagja jelen van, az ülést 

megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1/2020. (I. 16.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ A nemzetiség önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Segesd Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás, valamint 

a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata.  

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ A 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek meghatározása. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

6./ Az általános iskolai felvételt biztosító állami fenntartású általános iskola körzetével 

kapcsolatos egyetértési jog biztosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ Beszámoló az évbúcsúztatóról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

 



8./ Beszámoló együttműködési megállapodás megújításáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

9./ Beszámoló véradáson való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

10./ Tájékoztatás felzárkóztató program szervezéséről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

11./ Tájékoztatás „Bőgő temetés” elnevezésű programról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

12./ A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítése. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 

szükséges módosítások kerültek átvezetésre, a 2019. évi beszámoló megalapozásaként. 

Kiemeli a 2019. évben kapott támogatásokat, és megjegyzi, hogy talán 2020-ban is hasonlóan 

fognak alakulni a nemzetiségi önkormányzat bevételei. 

 

Az elnök javasolja a 2019. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2/2020. (I. 16.) számú határozata a 

2019. évi költségvetés módosításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök részletesen ismerteti a kiküldött előterjesztést.  



Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatot 2020. évben megillető működési támogatás és 

feladatalapú támogatás összege még nem ismert. Kiemeli, hogy a támogatások a 2019-ben 

kapott összeggel kerültek megtervezésre. A kiadások az előző év alapján kerültek 

megtervezésre. 

 

Az elnök javasolja a 2020. évi költségvetés előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3/2020. (I. 16.) számú határozata a 

2020. évi költségvetés elfogadásáról. 

 

A Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

3./ 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 sem az együttműködési 

megállapodás, sem pedig a szabályzat módosítása nem szükséges.  

 

Az elnök elsőként javasolja az együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó 

döntés meghozatalát. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4/2020. (I. 16.) számú határozata 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd 

Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és 

megállapítja, hogy a megállapodás módosítása nem indokolt.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



Az elnök az együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó döntés meghozatalát 

követően, javasolja a felülvizsgált és módosítás nélküli szervezeti és működési szabályzat 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5/2020. (I. 16.) számú határozata 

szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

114/2019. (X. 25.) számú határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzat 

nem igényel módosítást. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

4./ A 2020. 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 15 

millió forint, beruházás esetén pedig nettó 50 millió forint. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javasolja a nemleges 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyását.   

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 6/2020. (I. 16.) számú határozata a 

2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. 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 

 

 

 



5./ 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 7/2020. (I. 16.) 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 

 

 

6./ 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 segesdi tanulók felvételi körzete Segesd településen 

van. Javasolja, hogy a testület értsen egyet a kiküldött általános iskolai felvételi körzet 

tervezetével.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 8/2020. (I. 16.) 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 

Segesdi 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 Somogy Megyei 

Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalához továbbítsa. 

 

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ Beszámoló az évbúcsúztatóról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. 

december 31.-én egy jó hangulatú évbúcsúztatót szervezett, ahol roma és nem roma emberek 

együtt búcsúztatták el az óévet. Hangsúlyozza, hogy nagyon fontos az olyan programok 

szerezése is, ahol roma és nem roma emberek együtt vannak jelen, mivel az elfogadás és az 

együttműködés viszi előbbre a közösségeket. Javasolja az évbúcsúztatóról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 9/2020. (I. 16.) számú határozata 

beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

elfogadást és együttműködést jelképező évbúcsúztatóról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

8./ Beszámoló együttműködési megállapodás megújításáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat már 

kötött együttműködési megállapodást a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskolával.  

 



Kiemeli, hogy az együttműködési megállapodás megújításra, illetve megerősítésre került.  

 

Javasolja a jegyzőkönyv mellékletét képező együttműködési megállapodás elfogadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 10/2020. (I. 16.) számú határozata 

együttműködési megállapodás megújításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi 

IV. Béla Király Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodást, a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

9./ Beszámoló véradáson való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a Magyar Vöröskereszt Nagyatádi Szervezetének 

tevékenységében aktívan részt vesz, évek óta. Kiemeli, hogy ez az aktivitás abban nyilvánul 

meg, hogy roma nemzetiségű személyeket ösztönöz véradásra. Hangsúlyozza, hogy a 

legutóbb Segesden, 2020. január 09.-én a Szociális Otthonban megrendezésre került 

véradáson 22 fő roma személy jelent meg. Javasolja a véradáson való részvételről szóló 

beszámoló elfogadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11/2020. (I. 16.) számú határozata 

roma véradáson való részvételről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

személyek véradáson való részvételéről és véradásra való ösztönzéséről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

10./ Tájékoztatás felzárkóztató program szervezéséről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 



Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2020. január 21-én a Kaposvár város 

nemzetiségi önkormányzatának elnöke, valamint a felzárkóztató program felelőse az 

önkormányzat épületében tájékoztatót tart, roma és nem roma személyeknek egyaránt, az 

alapkompetencia programról. Elmondja, hogy a program a hetedik és nyolcadik osztály 

megszerzésére irányul. Kiemeli, hogy amennyiben 15 fő „összejönne” akkor helyben 

megtartanák az oktatást. Tájékoztatást ad arról, hogy felkereste az Ötvöskónyi Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatának elnökét annak érdekében, hogy mérjék fel Ötvöskónyi 

településen is az igényt a programban való részvételre. Javasolja a felzárkóztató programról 

szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 12/2020. (I. 16.) számú határozata 

felzárkóztató program szervezéséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hetedik 

és nyolcadik osztály megszerzésére irányuló, roma és nem roma személyeket egyaránt 

érintő alapkompetencia program szervezéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

11./ Tájékoztatás „Bőgő temetés” elnevezésű programról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Csurgó város roma önkormányzata 

2020. február 8-án a roma hagyományokat felelevenítő „Bőgő temetés” elnevezésű programot 

szervez, melyre meghívták a segesdi nemzetiségi önkormányzat tagjait is. Kéri a megjelent 

képviselőtársait, hogy vegyenek részt a programon. Javasolja a programról szóló tájékoztatás 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 13/2020. (I. 16.) számú határozata 

programon való részvétel lehetőségéről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

hagyományokat felelevenítő, a Csurgó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 

szervezésre kerülő „Bőgő temetés” elnevezésű programról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



12./ Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel teljesítéséről. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 38. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő 

megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 

felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 

képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

Képviselő-testületének minden tagja, az előírt határidőre eleget tett a köztartozásmentes 

adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak megfelelően, 

melyről igazolás is becsatolásra került. 

 

Széll Árpádné elnök javasolja a képviselők köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 

felvételi kötelezettségéről szóló tájékoztató tudomásul vételét. 

 

A javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 14/2020. (I. 16.) számú határozata 

köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettség igazolásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 

tájékoztatóját, amely szerint a képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak 

megfelelően eleget tett a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi 

kötelezettségének, jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

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

kijelölését. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 15/2020. (I. 16.) 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 


