
Jegyzőkönyv 
 

Készült:  Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

                augusztus 15-én de. 09.00 órakor tartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak:           Varga Ferenc elnök, 

   Ajtainé Kondor Katalin képviselő, 

                                   Mihály Mária képviselő. 

    

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  

 

   Dr. Szecskó Tamás jegyző, 

                                   Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető.                                    

  

   

Varga Ferenc elnök megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést 

megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolta Ajtainé Kondor Katalin képviselőt. Kérte, 

aki a jegyzőkönyv hitelesítő személyével egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

39/2018. (VIII.15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztása. 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésével Ajtainé Kondor Katalin képviselőt bízta 

meg. 

 

 

Varga Ferenc elnök kiegészítette a meghívó szerinti (1. sz. melléklet) napirendi pontokat a 

következőkkel: 8. napirendi pontnak a szentesi Lecsó Fesztiválon való részvételt, a  9. 

napirendi pontnak az ügyfélfogadási idő meghatározását, a 10. napirendi pontnak az 

egyebeket javasolta.  Kérte, aki elfogadja, a napirendi pontokat a kiegészítésekkel 

kézfeltartással jelezze. 

                            

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

40/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Napirend elfogadása 

Határozat 
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A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

tárgyalandó napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el.  

 

1. Elnök beszámolója az eltelt időszakról 

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

3. A helyi közművelődési feladatok ellátásának véleményezése 

4.  Beszámoló a Szegvári Roma Kulturális és Egészségügyi Napról  

5. Beszámoló a 2018. július 17-21 között megrendezett Hagyományőrző 

Táborról. 

6.  „Év Roma Tanulója”Kitüntető díj alapítása.  

7. „Roma Kultúráért” kitüntető díj alapítása. 

8. Részvétel a szentesi Lecsó Fesztiválon 

9. Ügyfélfogadás meghatározása 

10. Egyebek 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

ELNÖK BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy az eltelt időszakban két rendezvényük valósult meg. A 

kulturális és egészségügyi napot 475.000,- forint pályázati pénzből valósították meg. Továbbá 

a szegvári Futball Klubbal hagyományőrző tábort valósítottak meg. Tájékoztatta a 

jelenlevőket, hogy kaptak az Államkincstártól egy levelet, melyben közlik, hogy szeptember 

27-én ellenőrzést fognak tartani.  Megkérdezte, hogy kérdés hozzászólás van-e? Mivel nem 

volt kérte, aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

41/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Az elnök beszámolója az eltelt időszakról 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

elhangzott elnöki beszámolót elfogadta.  

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 
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SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTÖTT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a megállapodást minden évben január 31-ig felül kell 

vizsgálni, ezzel egy kicsit elcsúsztak, de most pótolják. Kérte, hogy aki elfogadja a mellékelt 

megállapodást (2. sz. melléklet) kézfeltartással jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt.  

 

42/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Szegvár Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár 

Nagyközségi Önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek 

biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan kötött együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta, és a mellékelt szöveg szerint kívánja módosítani. 

 

Felelős: Varga Ferenc elnök 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapja: Varga Ferenc elnök, Gémes László polgármester, dr. 

Szecskó Tamás jegyző 

 

         

         3. NAPIRENDI PONT 

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 

 

Varga Ferenc elnök ismertette az előterjesztést. (3. sz. melléklet) Megkérdezte valakinek 

van-e kérdése, véleménye? Mivel nem volt kérte, aki egyet ért a határozati javaslattal 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt. 

 

43/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásának véleményezése 

Határozat 
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A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

áttekintette a helyi közművelődési feladatok szabályozásáról szóló helyi 

önkormányzati rendelet tervezetét, és azzal egyetért, ahhoz módosítást nem 

kíván benyújtani. 

 

Felelős: Varga Ferenc elnök 

Határidő: azonnal 

 

A határozatot kapja: Varga Ferenc elnök, Gémes László polgármester, dr. 

Szecskó Tamás jegyző. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

BESZÁMOLÓ A SZEGVÁRI ROMA KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI NAPRÓL 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy május 26-án tartották ezt a programot az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma támogatásával. (4. sz. melléklet) A pályázatban meghatározott 

célokat teljesítették. Megjegyezte, hogy a pályázat kiírója felé még tartoznak egy 

beszámolóval, de sajnos nem tudja megnyitni azt a programot, ahol ezt megtudná tenni. A 

határidő december 31. Bízik benne, hogy addig megfogják nyitni a programot. Megkérdezte, 

hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt kérte, aki 

elfogadja a beszámolót kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt. 

 

44/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Beszámoló a Szegvári Roma Kulturális és Egészségügyi napról 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvári 

Roma Kulturális és Egészségügyi napról szóló beszámolót elfogadta.  

 

5. NAPIRENDI PONT 

BESZÁMOLÓ A 2018. JÚLIUS 17-21 KÖZÖTT MEGRENDEZETT 

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBORRÓL 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy Szűcs László a Szegvári Futball Klub képviseletében 

megkereste azzal, hogy minden évben szoktak rendezni egy hagyományőrző tábort a szegvári 

fiataloknak. (5. sz. melléklet) Ez a rendezvény a Szegvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnak 48.000,- forintjába került. Ez az összeg 20 gyerek napi ellátását fedezte. A 

foglalkozásokon a gyerekek játékos formában megismerkedhettek a roma hagyományokkal, 

szokásokkal. Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés? Mivel nem 
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volt kérte, aki elfogadja a 2018. július 17-21 között megrendezett hagyományőrző táborról 

szóló beszámolót kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt. 

 

45/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Beszámoló a 2018. július 17-21 között megrendezett Hagyományőrző Táborról 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 

július 17-21 között megrendezett Hagyományőrző Táborról szóló beszámolót 

elfogadta.  

 

6. NAPIRENDI PONT 

AZ „ÉV ROMA TANULÓJA” KITÜNTETŐ DÍJ ALAPÍTÁSA 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX 

törvény 116. § (1) bekezdésében leírtakat szeretnék megvalósítani. Az ösztöndíj alapítása már 

megtörtént. A nemzetiségi díj alapítása lenne a következő. Ez nagymértékben emeli a feladat 

alapú támogatást. Az önkormányzat határozza meg a feltételeket, melyek alapján javaslatot 

tehet az adott iskola igazgatója, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének tagja. A kitüntető díj egy oklevél és egy 10.000,- forint értékű ajándékutalvány, 

melyet minden évben rendezvény keretein belül legkésőbb december 31. napjáig adnak át. 

Abban az estben, ha nincs alkalmas jelölt, a díjat nem adják ki, a költségek 2018. évi 

feladatalapú támogatást terheli.  (6. sz. melléklet) Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal 

kapcsolat van-e kérdés? Mivel nem volt, kérte, hogy aki egyet ért az „Év Roma Tanulós” 

kitüntető díj alapításával kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt. 

 

 

46/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Az „Év Roma Tanulója” kitüntető díj alapítása 

 

Határozat 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

határozott, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 

116. §(1) bekezdés b) pontja alapján önként vállalt közfeladatként 

megalapítja az Év Roma Tanulója kitüntető díjat. ( Továbbiakban: díjat) 
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A díj odaítélésének feltételei: 

A díjat az a szegvári állandó lakóhellyel rendelkező általános vagy 

középiskolás tanuló kapja, akinek az adott évben a tanulmányi átlaga 

meghaladja a 4 egészes átlagot, közösségi életben betöltött szerepe, 

magatartása, szorgalma alapján az adott Iskola igazgatója/ a Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének tagja javaslatára a Szegvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülés keretein belül 

választ.  

A díj elbírálásának szabályai:  

A szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete minden 

évben legkésőbb december 31. napjáig megtárgyalja az adott Iskola 

igazgatója/ a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének, tagjainak 

javaslatait és a díjat legfeljebb 1 főnek odaítéli. 

A díj:  

Egy oklevél és egy 10.000,- Ft. értékű ajándékutalvány  

Abban az estben, ha nincs alkalmas jelölt, a díjat nem adják ki. 

A díj költségei az adott év feladatalapú támogatását terheli. 

 

 

Felelős: Varga Ferenc elnök 

Határidő: értelemszerűen  

 

A határozatot kapja: Varga Ferenc elnök, dr. Szecskó Tamás jegyző, Márton 

Rozália gazdasági osztályvezető  

 

7. NAPIRENDI PONT 

„ROMA KULTÚRÁÉRT” KITÜNTETŐ DÍJ ALAPÍTÁSA 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a díjat csak szegvári lakos kaphatja. Javaslatot a 

Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője tehet. A díj egy oklevél és egy 

10.000,- forintos ajándékutalvány. Ha nem találnak alkalmas személyt, a díjat nem adják ki, a 

költségek 2018. évi feladatalapú támogatást terheli. (7. sz. melléklet) 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megkérdezte, hogy ez a díj csak 2018-ban lesz kiadva? 

 

Varga Ferenc elnök tájékoztatta, hogy minden évben szeretnék kiadni.  

 

Dr. Szecskó Tamás megjegyezte, hogy a költségek akkor az adott évi feladatalapú 

támogatást terhelik. 

 

Varga Ferenc elnök egyet értett. Kérte, aki elfogadja a „Roma Kultúráért” kitüntető díj 

alapítását a kiegészítésekkel kézfeltartással jelezze.  

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt. 

 

47/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  
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Tárgy: „Roma Kultúráért” kitüntető díj alapítása 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

határozott, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 

116. §(1) bekezdés b) pontja alapján önként vállalt közfeladatként 

megalapítja a „Roma Kultúráért” kitüntető díjat (Továbbiakban: díjat) 

A díj odaítélésének feltételei: 

A díjat az a szegvári állandó lakóhellyel rendelkező lakos kapja, akit a 

Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja/ 

lakossági javaslat alapján a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete zárt ülés keretein belül választ, és aki az adott évben a 

roma közösségi életben betöltött szerepe alapján a legjobban hozzájárult a 

roma kultúra és hagyományok ápolásához, továbbadásához.  

A díj elbírálásának szabályai:  

A szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete minden 

évben legkésőbb december 31. napjáig megtárgyalja a Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének tagja/ a lakosság javaslatait és a díjat 

legfeljebb 1 főnek odaítéli. 

A díj:  

Egy oklevél és egy 10.000,- Ft. értékű ajándékutalvány  

Abban az estben, ha nincs alkalmas jelölt, a díjat nem adják ki. 

A díj költségei az adott év feladatalapú támogatását terheli. 

 

Felelős: Varga Ferenc elnök 

Határidő: értelemszerűen  

 

A határozatot kapja: Varga Ferenc elnök, dr. Szecskó Tamás jegyző, Márton 

Rozália gazdasági osztályvezető  

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

RÉSZVÉTEL A SZENTESI LECSÓ FESZTIVÁLON 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy már 4 éve részt vesznek a lecsó fesztiválon, minden 

évben egy hagyományos roma lecsót főznek. Kérte a képviselőket, ha egyet értenek azzal, 

hogy az idén is részt vegyenek a szentesi Lecsó Fesztiválon kézfeltartással jelezzék. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt. 

 

48/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Részvétel a szentesi Lecsó Fesztiválon 
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Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett 

azzal, hogy részt vegyenek a 2018. évi szentesi Lecsó Fesztiválon.   

 

9. NAPIRENDI PONT 

ÜGYFÉLFOGADÁS MEGHATÁROZÁSA 

 

Varga Ferenc elnök megjegyezte, hogy az együttműködési megállapodásban szerepe egy 

iroda. Megkérdezte, hogy melyik iroda ez? 

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy nem tudja, hogy melyik irodáról van szó. 

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető megjegyezte, hogy évek óta probléma ez a 

kérdés. 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy szeretnének határozatot hozni arról, hogy a Szegvári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat telefonon előre egyeztetett időpontban a települési 

önkormányzat által biztosított irodahelyiségben ügyfélfogadást tart. 2014-ben a művelődési 

házban volt egy helyiség, ahol ügyfélfogadást tartottak, viszont nem tudja, hogy ez a 

lehetőség meg van-e még.  

 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető javasolta, hogy egyeztessenek a művelődési 

házzal. 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a megoldás az lenne, ha kapnának egy irodát, ahova 

bármikor betudnak jutni.  

 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megkérdezte, hogy most akarják az ügyfélfogadásra vonatkozó 

határozatot meghozni? Mert ezzel kapcsolatban egyeztetni kell polgármester úrral. 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy későbbi időpont is megfelel a határozat meghozatalára. 

Javasolta, hogy ezt a napirendi pontot egy későbbi ülésen tárgyalják. Kérte a képviselőket, ha 

egyet értenek ezzel kézfeltartással jelezzék. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 3 fő vett részt. 

49/2018. (VIII. 15.) SzRNÖ.  

 

Tárgy: Ügyfélfogadási rend meghatározása 

Határozat 

 



9 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett 

azzal, hogy az ügyfélfogadási rendről egy későbbi ülésen fognak dönteni. 

 

 

10. NAPIRENDI PONT 

EGYEBEK 

 

Varga Ferenc elnök megkérdezte, van-e kérdése, javaslata, hozzászólása valakinek? Mivel 

nem volt megköszönte a képviselőknek a részvételt, az ülés bezárta.  

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

                    Varga Ferenc                       Ajtainé Kondor Katalin 

                           elnök            jkv. hitelesítő 

 

 

 


