
Jegyzőkönyv 
 

Készült:  Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.                 

július 14-én du. 15:00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak:           Varga Ferenc elnök, 

       Ajtainé Kondor Katalin képviselő, 

                                    

A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:  

 

             Dr. Szecskó Tamás jegyző 

                                   Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető                                     

   

Varga Ferenc elnök megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, Mihály Mária 

képviselő jelezte távolmaradását, 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 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

6/2020. (VII.14.) 
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 ismertette a meghívó szerinti (1. sz. melléklet) napirendi pontokat, 

kiegészítésképpen elmondta, hogy a napirendek előtt az elnök beszámolója az eltelt 

időszakról fog elhangzani. Kérte, aki elfogadja ezzel a kiegészítéssel, a napirendi pontokat, 

kézfeltartással jelezze. 

                            

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

7/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Napirend elfogadása 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

tárgyalandó napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.  

 

 1.    Elnök beszámolója az eltelt időszakról 

 2.   A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi  

      gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
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 3.   SZEESZI Család és Gyermekvédelmi Szolgálat 2019. évi    

      beszámolójának véleményezése 

 4.   Szegvári Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójának véleményezése 

 5.   Szentesi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának véleményezése 

 6.   A Kurca-pati Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról 

      szóló beszámoló véleményezése 

 7.   A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi beszámolójának 

      véleményezése 

 8.   2020. évi ösztöndíjpályázat kiírása 

 9.   Az Év Roma Tanulója kitüntető díj 

10.  Roma Kultúráért kitüntető díj 

11.  Nemzetiségi Újság kiadása 

12.  Nemzetiségi Rajzpályázat kiírása 

13.  Tiszta udvar rendes ház program elindítása 

14.  Tiszta udvar rendes ház kitüntető díj megalapítása 

15.   Javaslat Nemzetiségi Tábor megvalósítására 

16.   Javaslat augusztus 20. rendezvény szervezésére 

17.   Rendőrségi felhívás közzététele 

18.   Részvétel a Helyi Esélyegyenlőségi Fórumon 

19.   Nemzetiségi Bizottság létrehozásának kezdeményezése a települési 

        önkormányzat felé 

20.   A vályogvetés, mint ősi cigány mesterség települési értéktárba történő 

        felvételének kezdeményezése 

21.   Egyebek 

 

  

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

ELNÖK BESZÁMOLÓJA AZ ELTELT IDŐSZAKRÓL 

 

Varga Ferenc elnök az eltelt időszakkal kapcsolatban egy dolgot emelt ki. Az idei évben az 

önkormányzat nem kap feladatalapú támogatást. Mivel a tavalyi jegyzőkönyv, ami a 

közmeghallgatással egybe kötött ülésről készült, hibásan került átadásra. Próbáltak egyeztetni 

a Kormányhivatallal és a Minisztériummal is, de sajnos eredménytelenül. E miatt a 

költségvetés sokkal kevesebb, mint a tavalyi évben, ebből kell kihozniuk a maximumot. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt, kérte, aki elfogadja az elnök 

beszámolóját az eltelt időszakról, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

8/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Az elnök beszámolója az eltelt időszakról 

 

Határozat 
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A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eltelt 

időszakról szóló elnöki beszámolót elfogadta.  

 

2. NAPIRENDI PONT 

A SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA 

 

Varga Ferenc elnök átadta a szót Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezetőnek.  

 

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy a beszámolót nem az 

eredeti jogszabályban meghatározott határidőben kell elvégezni, hanem a vészhelyzet 

megszűntét, kihirdetésétől számított 30 napon belül. (2. sz. melléklet)A szöveges beszámoló 

ez alapján készült el, hiszen az adatok többségéről már április 22-ig be kellett számolniuk, 

melyek az elektronikus rendszerben továbbítva lettek. A beszámoló tartalmazza a 2019. évre 

kapott működési támogatást, ami 1.040.000,- forint volt, a feladatalapú támogatást, illetve a 

2018. évről áthúzódó pénzmaradványt. 2019. évben 178.270,- forint pénzmaradványa 

keletkezett az önkormányzatnak.  

 

Varga Ferenc elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt, kérte, 

aki elfogadja a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

9/2020. (VII.14.) 
Tárgy: A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadása  

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az alábbiak szerint hagyja jóvá 2019. évi költségvetésének  

 végrehajtását. 

 

    

   

Bevételek összesen:  2.522.261,- Ft 

 
   

Kiadások összesen:  2.343.991,- Ft 

 
   

          
   

         
   

I. Bevételek 
2019. évi 

eredeti ei. 

2019. évi 

mód. ei. 

teljesítés 

Ft 
teljesítés % 

    

I.1. Működési bevételek (1.1……1.4.) 1 040 000 2 153 028 2 153 028 100,00% 

 
   

  1.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 1 040 000 2 153 024 2 153 024 100,00% 

 
   

  1.2. Működési bevétel átvett pe. 0 0 0 0,00% 

 
   

  1.4. Működési bevétel 0 4 4 100,00% 

 
   

I.2. Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0,00% 

 
   

I.3. Pénzmaradvány (finanszírozási bevétel) 369 233 369 233 369 233 100,00% 

 
   

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.1.+I.2.): 1 409 233 2 522 261 2 522 261 100,00% 
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II. Kiadások 
2019. évi 

eredeti ei. 

2019. évi 

mód. ei. 

teljesítés 

Ft 
teljesítés % 

 

   

II.1. Működési kiadások (1.1……1.5.) 1 409 233 2 522 261 2 343 991 92,93% 

 
   

    1.1. Személyi juttatások 0 0 0 0,00% 

 
   

    1.2. Munkaadót terhelőjárulékok 0 0 0 0,00% 

 
   

    1.3. Dologi kiadások ebből: 1 409 233 2 322 261 2 143 991 92,32% 

 
   

    1.4. Működési célú pénzeszközátadás 0 200 000 200 000 100,00% 

 
   

II.2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 

 
   

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.1.+II.2.): 1 409 233 2 522 261 2 343 991 92,93% 

 
   

          
   

Maradványkimutatás Ft 

    
   

Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 153 028 

    
   

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 343 991 

    
   

Alaptevékenység költségvetési egyenlege -190 963 

    
   

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 369 233 

    
   

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 369 233 

    
   

Alaptevékenység maradványa 178 270 

    
   

Összes maradvány 178 270 

    
   

Alaptevékenység szabad maradványa 178 270 

    
   

 

 

   

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat felkéri a Szegvár Nagyközség Önkormányzat jegyzőjét,   

 gondoskodjon a beszámoló elkészítéséről a Magyar Államkincstár felé.  
   

         
   

Határidő:  2020. július 20. 

    
   

Felelős: Jegyző 

    
   

Kihirdetés napja: 

_________________________ 

     

   

Határozatot kapják:  RNÖ elnöke, jegyző, gazdálkodási osztályvezető 

    

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

SZEESZI CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLAT 2019. ÉVI 

BESZÁMOLÓJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 

 

Varga Ferenc elnök megjegyezte, hogy az írásos anyagot megkapták. (3. sz. melléklet) 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés hozzászólás? Mivel nem volt kérte, hogy aki egyet ért a 

SZEESZI család és gyermekvédelmi szolgálat 2019. évi beszámolójával, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

10/2020. (VII.14.) 
Tárgy: A SZEESZI család és gyermekvédelmi szolgálat 2019. évi beszámolójának 

véleményezése 
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Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet 

értett a SZEESZI család és gyermekvédelmi szolgálat 2019. évi 

beszámolójával. Köszönetét fejezi ki a SZEESZI család és gyermekvédelmi 

szolgálatnak a 2019. évben végzett munkájáért.  

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

SZEGVÁRI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE 

 

Varga Ferenc elnök kérte a testület tagjait, ha elfogadják a Szegvári Polgárőr Egyesület 

2019. évi beszámolóját (4. sz. melléklet) és egyet értenek azzal, hogy az önkormányzat 

köszönetét fejezze ki az elvégzett munkájukkal kapcsolatban, kézfeltartással jelezzék. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

11/2020. (VII.14.) 

Tárgy: Szegvári Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójának véleményezése 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet 

értett a Szegvári Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójával, továbbá 

köszönetét fejezte ki a 2019. évben végzett munkájukért.  

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE 

 

Varga Ferenc elnök megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem volt kérte 

a képviselőket, ha egyet értenek a Szentesi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójával, (5. 

sz. melléklet) kézfeltartással jelezzék. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

12/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Szentesi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójának véleményezése 

 

 

Határozat 
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A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet 

értett a Szentesi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójával, továbbá 

köszönetét fejezte ki a 2019. évben végzett munkájukért.  

 

 

6. NAPIRENDI PONT 

A KURCA-PARTI ÓVODA 2019/2020. NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT 

MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ VÉLEMÉNYEZÉSE 

 

Varga Ferenc elnök megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem volt kérte 

a képviselőket, ha egyet értenek a Kurca-parti Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett 

munkájáról szóló beszámolóval, (6. sz. melléklet) kézfeltartással jelezzék.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

13/2020. (VII.14.) 
Tárgy: A Kurca-parti Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló 

véleményezése 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet 

értett a Kurca-parti Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról 

szóló beszámolóval, továbbá köszönetét fejezte ki a 2019. évben végzett 

munkájukért.  

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

A SZENTESI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2019. ÉVI 

BESZÁMOLÓJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE 

 

Varga Ferenc elnök megkérdezte van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem volt kérte 

a képviselőket, ha egyet értenek a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi 

beszámolójával, kézfeltartással jelezzék. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

14/2020. (VII.14.) 

Tárgy: A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi beszámolójának 

véleményezése 

 

Határozat 
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A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyet 

értett a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi 

beszámolójával, továbbá köszönetét fejezte ki a 2019. évben végzett 

munkájukért.  

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

2020. ÉVI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy az idei évre működési célra fordítható keretük van, 

illetve a tavalyi évről feladatalapú támogatásból megmarad 178.270,- forint. A 2019. évről 

megmaradt feladatalapú támogatást kell minél jobban felhasználniuk, hogy a 2021-es évre 

minél több támogatást kapjanak. A tavalyi évben ösztöndíj pályázatra 200.000,- forintot 

fordítottak, az idén szerinte 80.000,- forintot kellene erre felhasználni. Nyolc gyereket 

támogassanak 10.000,- forint/fő összegben. (8. sz. melléklet) Az önkormányzatnak már van 

egy ösztöndíj szabályzata. Az ösztöndíj beadásához be kell nyújtani egy adatlapot, 

iskolalátogatási igazolást, illetve bizonyítvány másolatot.  Kérte, aki egyet ért a 2020. évi 

ösztöndíjpályázat kiírásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

15/2020. (VII.14.) 
Tárgy: 2020. évi ösztöndíjpályázat kiírása 

 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetértett azzal, hogy 2020. évre nemzetiségi ösztöndíj pályázatot írjanak 

ki, 80.000,- forint támogatási összeggel a feladatalapú támogatás terhére. 

 

 

9. NAPIRENDI PONT 

AZ ÉV ROMA TANULÓJA KITÜNTETŐ DÍJ 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy ezt a díjat már 2018-ban megalapították. Az Év Roma 

Tanulója díjat szorosan párhuzamba állítják az ösztöndíj pályázattal. Az előterjesztés 

tartalmazza a díj elnyerésének feltételeit. (9. sz. melléklet) Kérte, aki elfogadja a határozati 

javaslatot, kézfeltartással jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

16/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Az Év Roma Tanulója kitüntető díj 

 



8 

 

Határozat 

 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

határozott, hogy az Év Roma Tanulója kitüntető díjat 2020. évben is kiosztja 

az alábbi feltételek szerint: 

A díjat az a szegvári állandó lakóhellyel rendelkező általános vagy 

középiskolás tanuló kapja, akinek az adott évben a tanulmányi átlaga 

meghaladja a 4 egész átlagot, közösségi életben betöltött szerepe, 

magatartása, szorgalma alapján az adott iskola igazgatója/ a Szegvári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének tagja javaslatára a 

Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülés 

keretein belül választ. 

A kitüntető díj elbírálásának szabályai: 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete minden 

évben legkésőbb december 31-ig megtárgyalja az adott iskola igazgatója/ a 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- testületének, képviselőinek 

javaslatait és a díjat legfeljebb 1 főnek odaítéli. 

A díj: Egy névre szóló plakett 

Felelős: Varga Ferenc elnök 

Határidő: értelemszerűen  

 

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

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető  

 

 

 

10. NAPIRENDI PONT 

ROMA KULTÚRÁÉRT KITÜNTETŐ DÍJ 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a törvényi háttere ugyan az, mint az Év Roma Tanulója 

díjnak. Ezt a díjat is harmadszorra fogják kiadni. Az írásos előterjesztést szintén megkapták a 

képviselők. (10. sz. melléklet) Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény? Mivel nem volt 

kérte a képviselőket, aki elfogadja a Roma Kultúráért kitüntető díjjal kapcsolatos határozati 

javaslatot, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

17/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Roma Kultúráért kitüntető díj 

 

Határozat 
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A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

határozott, hogy a Roma Kultúráért díjat 2020. évben is kiosztja az alábbi 

feltételek szerint:  

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 kitüntető díj elbírálásának szabályai: 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete minden 

évben legkésőbb december 31. napjáig megtárgyalja a Nemzetiségi 

Önkormányzat képviselő- testületének tagja/ lakosság javaslatait és a díjat 

legfeljebb egy főnek odaítéli.  

A díj: Egy névre szóló plakett 

Felelős: Varga Ferenc elnök 

Határidő: értelemszerűen  

 

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

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető  

 

 

11. NAPIRENDI PONT 

NEMZETISÉGI ÚJSÁG KIADÁSA 

 

Varga Ferenc elnök megjegyezte, hogy az újságot már tavaly és tavalyelőtt is kiadták. A 

szegvar.hu internetes oldalon jelent meg, valamint online eljuttatták a lakosok részére. Az 

előterjesztésben szerepel a törvényi háttér és a határozati javaslat. (11. sz. melléklet) 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény? Mivel nem volt kérte a képviselőket, aki 

elfogadja a Nemzetiségi Újság kiadásával kapcsolatos határozati javaslatot, kézfeltartással 

jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

18/2020. (VII.14.) 

Tárgy: Nemzetiségi Újság kiadása 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

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

116. §(2) bekezdése alapján önként vállalt feladatként kiadja a Cziffra 

online Hírlapot, melynek szerkesztésével Varga Ferenc elnököt bízza meg. 

A Hírlappal a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elsődleges célja a 

roma kultúra és hagyományok ápolása, a romák érdekképviseletének 
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ellátása, valamint a kapcsolattartás és információáramlás elősegítése a helyi 

roma lakosság és a nemzetiségi önkormányzat között.   

 

Felelős: Varga Ferenc elnök 

Határidő: értelemszerűen  

 

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

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

12. NAPIRENDI PONT 

NEMZETISÉGI RAJZPÁLYÁZAT KIÍRÁSA 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy az előterjesztésben a törvényi háttér látható. (12. sz. 

melléklet) A kiírásban leírtak alapján a téma a roma kultúra és hagyományok. A technika 

szabadon választott, a kép mérete A/4, beadási határidő 2020. október 30. Azt kellene 

eldönteniük, hogy az első három helyezett milyen díjazásba részesüljön.  Javasolta, hogy 

plakettet kapjanak. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt kérte, hogy 

aki egyet ért a nemzetiségi rajzpályázat kiírásával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

19/2020. (VII.14.) 

Tárgy: Nemzetiségi rajzpályázat kiírása 

 

Határozat 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

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

116. §(2) bekezdése alapján önként vállalt feladatként nemzetiségi 

rajzpályázatot hirdet. A pályázattal a Szegvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elsődleges célja a roma kultúra és hagyományok ápolása, 

továbbadása a fiatalabb generációk számára.  

 

Felelős: Varga Ferenc elnök 

Határidő: értelemszerűen  

 

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

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető  

 

 

 

13. NAPIRENDI PONT 

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ PROGRAM ELINDÍTÁSA 
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Varga Ferenc elnök elmondta, hogy szeretnék ösztönözni a helyi lakosokat a lakóingatlanok 

és az előttük lévő kézterületet rendbe tartsák. A program keretén belül közzé tesznek egy 

felhívást, mely szerint várják azok jelentkezését, akik be lépnének ebbe a programba. A 

képviselő-testület indítócsomagot vásárolna, ami virágokból, magokból, növényekből állna. 

Erre 50.000,- forint összeget fordítanának. (13. sz. melléklet) Fényképek alapján bírálnák el 

azt, hogy ki az, aki a programban leginkább helytállt. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, 

vélemény? Mivel nem volt kérte, aki egyet ért a tiszta udvar, rendes ház program 

elindításával, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

20/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Tiszta udvar, rendes ház program kiírása 

 

Határozat 

 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

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

116. §(2) bekezdése alapján önként vállalt feladatként kiírja a „Tiszta udvar 

rendes ház” programját.  A programmal a Szegvári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elsődleges célja ösztönözni a helyi lakosokat, hogy 

lakóingatlanuk példás rendben tartásával és az ingatlanok előtti közterület 

tisztán tartásával hozzájárulhassanak Szegvár Nagyközség esztétikus 

kialakításához, a lakókörnyezet fejlesztéséhez és a zöldfelületek 

gondozásához. 

 

Felelős: Varga Ferenc elnök 

Határidő: értelemszerűen  

 

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

Bábáné Simon Márta gazdálkodási osztályvezető  

 

 

14. NAPIRENDI PONT 

TISZTA UDVAR RENDES HÁZ KITÜNTETŐ DÍJ MEGALAPÍTÁSA 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy ez a harmadik kitüntető díja lenne az önkormányzatnak. 

Ezt a díjat párhuzamba állítanák a programmal, a program első helyezettje kapná meg a díjat, 

ami egy plakett lenne. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt kérte, aki 

egyet ért a tiszta udvar rendes ház kitüntető díj megalapításával, kézfeltartással jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

21/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Tiszta udvar, rendes ház kitüntető díj megalapítása 
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Határozat 
 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

határozott, hogy megalapítja a Tiszta udvar, rendes ház kitüntető díjat. 

 

 

 

15. NAPIRENDI PONT 

JAVASLAT NEMZETISÉGI TÁBOR MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy 2018-ban volt egy közös rendezvényük a szegvári 

futball klub szervezésében. Egy tábort valósítottak meg. Az idei tábor 2020. július 13-tól 

2020. július 17-ig tart. Ezt a tábort a szegvári futball klub elnöke szervezi. A tábor 

költségeihez 47.000,- forinttal járult hozzá az önkormányzat, ami a résztvevő gyerekek 

élelmezési költségét fedezi. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt, 

kérte, aki egyet ért a nemzetiségi tábor megvalósításával, kézfeltartással jelezze.   

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

22/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Nemzetiségi tábor megvalósítása 

 

Határozat 
 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

határozott, hogy 2020. július 13-tól, 2020. július 17-ig nemzetiségi tábort 

szervez. A tábor költsége 47.000,- Ft, mely a résztvevő gyerekek élelmezési 

költségeit fedezi. 

 

 

 

16. NAPIRENDI PONT 

JAVASLAT AUGUSZTUS 20-I RENDEZVÉNY SZERVEZÉSÉRE 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, úgy tudja, július 15-től ismét bevezetik, hogy nem lehet 500 

főnél több résztvevővel rendezvényt szervezni a korona vírus miatt. Ha megvalósul az 

augusztus 20-i rendezvény, akkor az közös szervezésű lesz a szegvári önkormányzattal. A 

polgármesterrel megállapodtak abban, hogy közösen egy roma származású előadót fognak 

meghívni, a fellépési díj 50 %-át a Roma Nemzetiségi Önkormányzat állja.  Az augusztus 20-i 

rendezvényen belül egy kulturális és hagyományőrző rendezvényt tartanának. Megkérdezte, 

van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt kérte, aki egyet ért a 2020. augusztus 20-i 

rendezvény szervezésével, kézfeltartással jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  
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23/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Javaslat augusztus 20-i rendezvény szervezésére 

 

Határozat 
 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

határozott, hogy 2020. augusztus 20-21-én kulturális és hagyományőrző 

rendezvényt tart. 

 

 

17. NAPIRENDI PONT 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELE 

Varga Ferenc tájékoztatta a jelenlevőket, hogy néhány héttel ezelőtt az önkormányzat 

elektronikus tárhelyére érkezett a rendőrségtől egy pályázati felhívás azzal a kéréssel, hogy 

tegyék közzé. A felhívás a 2020/2021-es tanévre vonatkozik, a középfokú tanintézményekben 

első, második, vagy harmadik évfolyamán tanuló roma fiatalok tanulmányainak eredményes 

befejezését szolgálja, a rendőri pálya választásának ösztönzésére. (14. sz. melléklet) 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Mivel nem volt kérte, hogy aki egyet ért a 

rendőrségtől kapott pályázati felhívás közzétételével, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

24/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Rendőrségi felhívás közzététele 

 

 

Határozat 
 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete egyet 

értett azzal, hogy a rendőrségtől kapott felhívást közzé tegyék, és ezzel 

ösztönözzék a roma fiatalokat a rendőri pálya választására.   

 

 

 

18. NAPIRENDI PONT 

RÉSZVÉTEL A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI FÓRUMON 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot minden második 

évben felülvizsgálja a települési önkormányzat. A település szervezeteit bevonja ebbe. 

Átolvasta az Esélyegyenlőségi Programot és emeilben megtette a javaslatait. Egy elfogadó 

határozatot kell hozniuk, hogy az Esélyegyenlőségi Programban részt vettek és 

kiegészítésekkel éltek. Megkérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e az elhangzottakkal 

kapcsolatban? Mivel nem volt kérte, aki egyet ért azzal, hogy részt vegyenek az Helyi 

Esélyegyenlőségi Fórumon, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  
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25/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Részvétel a Helyi Esélyegyenlőségi Fórumon 

 

 

Határozat 
 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete egyet 

értett azzal, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Fórumon részt vegyenek, 

kiegészítéseket fogalmazzanak meg azzal kapcsolatban.   

 

 

 

 

 

19. NAPIRENDI PONT 

NEMZETISÉGI BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE A 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELÉ 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy nemzetiségek jogairól szól 2011. évi CLXXIX. tv. 10. § 

(9) bekezdés kimondja, hogy „A helyi önkormányzat képviselő-testülete a települési 

nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezésére a nemzetiségek ügyeivel 

foglalkozó bizottságot hoz létre, vagy e feladattal megbízza valamely bizottságát. A 

nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a települési nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testületnek kijelölt tagja tanácskozási jogú állandó meghívottként a napirendi 

pontokhoz hozzászólhat.” (15. sz. melléklet) Javasolta, hozzanak határozatot arról, hogy 

kezdeményezik a települési önkormányzat felé, hogy egy meglévő bizottságát alakítsa át úgy, 

hogy abba a nemzetiségi ügyek ellátása is helyet kapjon. Megkérdezte, van-e kérdés, 

vélemény? Mivel nem volt kérte, aki egyetért a Nemzeti Bizottság létrehozásának 

kezdeményezésével a települési önkormányzat felé, kézfeltartással jelezze. 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

26/2020. (VII.14.) 
Tárgy: Nemzetiségi Bizottság létrahozásának kezdeményezése a települési önkormányzat 

felé 

 

 

Határozat 
 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

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

10. § (9) bekezdése alapján kezdeményezi, hogy a nemzetiségi ügyek 

ellátásával kapcsolatos feladatokkal Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő- testületének egy meglévő bizottsága feladatai egészüljenek ki.  

 

Felelős: Varga Ferenc elnök 
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Határidő: értelemszerűen  

 

A határozatot kapja: Varga Ferenc elnök, Szabó Tibor György 

polgármester,  dr. Szecskó Tamás jegyző 

 

 

 

20. NAPIRENDI PONT 

A VÁLYOGVETÉS, MINT ŐSI CIGÁNY MESTERSÉG TELEPÜLÉSI 

ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSE 

 

Varga Ferenc elnök elmondta, hogy a roma nemzetiségi önkormányzatok azért jöttek létre, 

hogy a roma kulturális hagyományokat ápolják.  Ennek egyik módja, hogy a Települési 

Értéktárba megpróbálnak felvetetni egy romákhoz szorosan köthető mesterséget. Ennek 

kivitelezése nem egyszerű, most csak azt szeretné, ha születne egy határozat miszerint az 

önkormányzat kezdeményezi a felvételt és megbízza az elnököt, hogy tegye meg az ezzel 

kapcsolatos intézkedéseket. Megkérdezte, van-e kérdés, vélemény? Mivel nem volt kérte, aki 

egyet ért azzal, hogy az önkormányzat kezdeményezze, hogy a vályogvetést, mint ősi cigány 

mesterséget felvegyék a Települési Értéktárba, illetve megbízza az elnököt, hogy az ezzel 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, kézfeltartással jelezze.  

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 

meghozta alábbi határozatát.  

 

27/2020. (VII.14.) 
Tárgy: A vályogvetés, mint ősi cigány mesterség települési értéktárba történő felvételének 

kezdeményezése 

 

Határozat 
 

 

A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete úgy 

határozott, hogy kezdeményezi a Települési Értéktárba a vályogvetés, mint 

ősi cigány mesterség felvételét. Az ezzel kapcsolatos intézkedések 

megtételével Varga Ferenc elnököt bízza meg.  

 

 

21. NAPIRENDI PONT 

EGYEBEK 

Varga Ferenc elnök szeretné, ha a roma önkormányzat létrehozna egy kulturális bizottságot. 

A képviselő-testület egy tagjával és két külsős taggal működne. Megnézik, hogy milyen 

feladatkört és hatáskört tudnak rendelni ehhez a bizottsághoz. Ezzel két embert betudnak 

vonni a munkába. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Mivel nem 

volt, megköszönte az aktív részvételt, az ülést bezárta.  

 

 

Kmft. 



16 

 

 

 

 

 

                  Varga Ferenc                                                        Ajtainé Kondor Katalin 

                      elnök                                                                          jk. hitelesítő 


