
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 13.-án 
(hétfőn) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Bencsik Marianna elnök-helyettes, Széll Alexandra 
nemzetiségi képviselő és dr. Varga Katalin aljegyző. 
Meghívott vendégként jelen van Ignácz János a Nagyatádi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke. 
 
Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársait, Ignácz János elnököt és dr. Varga 
Katalin aljegyzőt. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület minden 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 8/2015. (IV. 13.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 
 

2. Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

 
3. A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 
 

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

 
5. Segesdi Tündérkert Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 
 

6. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásokról, és annak 
felhasználásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 

 
7. „Roma Költők Napján” való részvétel és a rendezvény támogatása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 
 



8. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulásával együttműködési 
megállapodás kötésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

 
9. Egyéb ügyek 

 
 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Az elnök részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot. Elmondja, hogy a jelenlegi 
felállásban működő nemzetiségi önkormányzat 2014. október 12.-e óta működik, tehát az őket 
érintő gazdálkodást ezen időponttól tudja részletesen elemezni. Az előző nemzetiségi 
önkormányzat nem hagyott nekik nagy lehetőséget a gazdálkodásra, mivel kb. 15.000 Ft 
maradt 2014. október második felére, november és december hónapra. 
Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket a roma nemzetiségi önkormányzat 2014. 
novemberi és decemberi tevékenységéről. November 27.-én az Rinyamenti Szociális 
Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegysége segítségével ruhaadomány osztásra került 
sor, melynek keretében 68 családon tudtak segíteni. December 5.-én házhoz ment a 
nemzetiségi önkormányzat mikulása, aki 60 gyermeket ajándékozott meg a segesdi lakosság 
által összegyűjtött adományból. December közepén „cipősdoboz” akciót szerveztek, ennek 
során 26 csomagot tudtak ajándékozni a rászorulóknak. Az elnök elmondja, hogy két 
pályázatot nyújtottak be, egyet a Holdkő Alapítványhoz, ahol számítógépekre lehetett 
pályázni, ez sajnos nem járt sikerrel. A másik pályázatot már befogadták, sikeressége esetén 
nyári tábor kerül megvalósításra.  
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Ignácz János Nagyatádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Pozitívumként értékeli, hogy az elnök asszony 
sokat kérdez, látja, hogy érdekli a nemzetiségi önkormányzati tevékenysége. Elmondja, hogy 
véleménye szerint rátermett hölgyről van szó, de sokat kell még tanulnia. A Segesdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 25 pontot kapott, tehát ez a feladatalapú támogatás alapja. Ha 
pontonként 28.000 Ft-ot jelent ez az önkormányzatnak, akkor véleménye szerint ez egészen 
szép összeget jelent. Elmondja, hogy ő szakmai szerepet tölt be a roma nemzetiség életében, 
és ezt szeretné a jövőben kihasználni. Elmondja továbbá, hogy a feladatalapú támogatásra 
kapott 25 pont elsősorban az előző nemzetiségi testület érdeme és munkájának eredménye. 
 
Széll Árpádné elnök 
 
Felmerül benne a kérdés, hogy az ő tevékenységük, amelyet 2014. november és december 
hónapban végeztek, nem jelentett semmit a pontok szempontjából. 
 
Ignácz János Nagyatádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Elmondja, hogy tudomása szerint szeptember hónapig veszik figyelembe a hozott döntéseket 
és végzett tevékenységet. 



Széll Árpádné elnök 
 
Véleménye szerint az egész évet figyelembe veszik a feladatalapú támogatás esetében. 
Az elnök javasolja a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadni. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 9/2015. (IV. 13.) számú határozata 
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról. 
 
A testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
2./ Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Az elnök kérésére, dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy megállapodás módosítására a 
hivatal személyi állományának megváltozása miatt volt szükség. A megállapodás VI. Fejezet 
felelősségi rendjére vonatkozó kérdésekben történt módosítás.  
A pénzügyi ellenjegyző elsődlegesen Sára Erika vezető-főtanácsos, másodlagosan pedig 
Zarka Miklósné főelőadó lesz, illetve az érvényesítő Horváth Csilla előadó. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az elnök javasolja a megállapodás előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 10/2015. (IV. 13.) számú 
határozata a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról. 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a települési 
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
 
 
 



3./ A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző 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. Az aljegyző 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 2015. 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 11/2015. (IV. 13.) számú 
határozata a 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. 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 

 
 
4./ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző 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. Mivel a 2015. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg a nemzetiségi 
önkormányzat nem hozott erre vonatkozó határozatot, ezért ezt utólag, de meg kell tennie. 
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 12/2015. (IV.13.) 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 hagyja jóvá. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
5./ Segesdi Tündérkert Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy 2015. 
szeptemberében a II. számú óvodából egy gyermek sem megy iskolába, és az eredeti 
körzethatárokat figyelembe véve 9 gyermek járna oda, tehát összesen 34 fő gyermek lenne a 
II. számú óvodába a 2015/2016-os nevelési évben. Ez nagyon magas szám, amely nem 
megengedhető, ezért az eredetileg a II. számú óvodához tartozó Dankó és Vörösmarty utcán 
az I. számú óvodához kellene csatolni. Így már megfelelően tudna működni a II. számú óvoda 
is. 
 
Az elnök javasolja, hogy az óvodához tartozó felvételi körzethatárt a testület, az előterjesztés 
szerint módosítja. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 13/2015. (IV.13.) számú 
határozata a Segesdi Tündérkert Óvoda beíratási körzetéről. 

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyet ért azzal, hogy a Segesdi 
Tündérkert Óvoda beíratási körzete a 2015/2016-os nevelési évre az alábbiak szerint 
kerüljön meghatározásra: 

 

I. számú óvoda Segesd, Szabadság tér 6.  II. számú óvoda Segesd, Teleki utca 32.  

• Ady Endre utca     Alsóhegy 
• Akác-sor     Bem utca  
• Arany János utca    Damjanich utca 
• Bajcsy-Zsilinszky utca    Vasút utca 
• Bertalanpuszta     Dózsa tér 
• Felsőbogátpuszta    Erdészház 
• Hegyaljai dűlő     Munkácsy utca 
• Iskola utca     Petőfi utca 
• Jókai utca     Rákóczi utca 



• József Attila utca    Szabadság utca 
• Kanizsai utca     Táncsics utca 
• Kölcsey utca     Teleki utca 
• Kossuth utca      
• Lászlómajor     
• Pálmaház utca 
• Perczel Mór utca 
• Rózsadomb utca 
• Szabadság tér 
• Széchenyi utca 
• Tompa Mihály utca 
• Dankó utca 
• Vörösmarty utca 

	  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
6./ Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásokról, és annak 
felhasználásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
A napirend keretében az aljegyző részletes tájékoztatást tart a nemzetiségi önkormányzatot 
megillető működési és feladatalapú támogatásról és azok felhasználásáról. 
 
Ignácz János Nagyatádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Elmondja, hogy jónak látja a nemzetiségi és a települési önkormányzat közötti 
együttműködést. A 2016-os év fontos lesz a nemzetiségi önkormányzat számára, azonban 
most kell megalapozni a feladatokat. Fontos, hogy a kitűzött feladatokat mindig határidőben 
megvalósítsák, illetve legyen kontroll, tehát folyamatosan ellenőrizzék, hogy a meghozott 
döntések teljesülését. Tudja, hogy a nemzetiségi önkormányzat kötött együttműködési 
megállapodásokat, felhívja a figyelmet, hogy ezeket a megállapodásokat időközönként 
értékeljék. Kiemeli, hogy a roma emberek mozgósítva legyenek a különböző programok által, 
és a nemzetiségi önkormányzat kérje ki a véleményüket is. Mindenki számára nyitottá kell 
tenni a programokat. Fontos, hogy „ötleteljenek”, határidőket tűzzenek ki és tartsanak be. Úgy 
látja, hogy Segesden elindult egy jó irányú munka, sok sikert kíván a jövőre vonatkozólag. 
Kéri a nemzetiségi képviselőket, hogy legyenek nyitottak a települési önkormányzat és az 
intézmények felé. 
Az elnök elmondja, hogy sok éves tapasztalattal rendelkezik, és ezeket a tapasztalatokat 
oktatás keretében tudja átadni a képviselőknek. 
 
Széll Árpádné elnök 
 
Véleménye szerint érdemes lenne a nemzetiségi képviselőkkel együtt részt venni oktatáson, 
képzésen, mivel ők kezdők, sok újdonság merül fel. A lehetőségek kihasználása érdekében ezt 
fontosnak tartaná. 
Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai vegyenek részt az Ignácz János 
által tartott és szervezett képzésen. 



Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 14/2015. (IV.13.) számú határozata 
képzésen való részvételről.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete egyet ért 
azzal, hogy részt vegyenek Ignácz János által szervezett képzésen, melynek ellenértékét, 
azaz 30.000 Ft összeget, a működési támogatás terhére kívánnak biztosítani. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
Ignácz János a Nagyatádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönik a részvétel 
lehetőségét, és távozik a teremből. 
 
 
7./ „Roma Költők Napján” való részvétel, és a rendezvény támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Széll Árpádné elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2015. április 15.-én a Nagyatádi 
Városi Könyvtárban kerül megszervezésre a Roma Költők Napja. Ignácz János a Nagyatádi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megkeresésének eleget téve, négy fő 
gyermeket vinne a versmondó versenyre. A rendezvényen tombolasorsolásra is sor kerülne, a 
szervezők kérik, hogy amennyiben a nemzetiségi önkormányzatnak lehetősége van rá, 
tombola tárgyal támogassa a versenyt. 
Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 5.000 Ft összegű tombola tárgyal 
támogassa a „Roma Költők Napja” nevű rendezvényt. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 15/2015. (IV. 13.) számú 
határozata a „Roma Költők Napja”nevű rendezvény támogatásáról. 

 
A testület egyet ért abban, hogy Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 
„Roma Költők Napja” nevű versmondó versenyt 5.000 Ft összegű tombola tárgyal 
támogassa. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 



8./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulásával együttműködési 
megállapodás kötésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületet, hogy Balogh Imre a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok Somogy Megyei Társulásának elnöke e-mailben megkereste őt, hogy a 
jövőbeni kedvező lehetőségek kihasználása érdekében a segesdi roma nemzetiségi 
önkormányzat kössön együttműködési megállapodást a Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú 
Szervezetével és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulásával. A 
társulás esetében az éves tagdíj 10.000 Ft, melyet minden évben fizetni kell.  
Az elnök elmondja, hogy az együttműködési megállapodások célja a területen élő cigányság 
életkörülményeinek, társadalmi helyzetének, oktatási színvonalának és szociális 
biztonságának a javítása, továbbá a munkaerő-piaci esélyegyenlőségének erősítése, és a 
cigányság társadalmi integrációjának elősegítése. 
A megállapodások alapján a felek vállalják, hogy segítik a lakosság nemzetiséget érintő 
jogszabályok, programok mind szélesebb körben történő megismertetését, tájékoztatják 
egymást a tudomásukra jutott, nemzetiséget érintő közérdekű információkról, szükség esetén 
közös állásfoglalást, közleményt adnak ki. 
 
Az elnök elmondja, hogy véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatnak előnye 
származna az együttműködési megállapodások megkötésével, ezért ezt javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 16/2015. (IV. 13.) számú 
határozata az együttműködési megállapodások megkötéséről. 

 
A testület egyet ért abban, hogy Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
együttműködjön a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulásával, 
valamint a Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezetével, és ennek érdekében 
felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodások aláírására. A 
megállapodás megkötésével a nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy az éves tagdíj 
összegét minden évben átutalja a társulás javára. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9./ Egyéb ügyek. 
 

a) Intézményvezetői pályázat véleményezése 
 
Széll Árpádné elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző tájékoztat arról, hogy a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdése szerint, ha a nevelési-oktatási 
intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a nemzetiségi nevelési-
oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a 
települési önkormányzat, az állami fenntartó az intézmény vezetőjének megbízásával, 
megbízásának visszavonásával összefüggő döntéshez, véleményéhez beszerzi az érintett 
települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 
 
Az elnök elmondja, hogy a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola vezetői állására 
kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, a jelenlegi igazgató-helyettesé. Az intézményvezetői 
pályázattal kapcsolatban létrejött előkészítő bizottság elnöke megküldte véleményezésre a 
pályázatot, melyet a testületi tagok megkaptak. A pályázó nem kérte zárt ülés tartását. 
Javasolja, hogy támogassák a pályázatot, értsenek egyet Horváthné Pánovics Mária Valéria 
intézményvezetői megbízatásával. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az elnök az egyetértésre vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 17/2015. (IV. 13.) számú 
határozata az intézményvezetői állásra benyújtott pályázatról.  

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Horváthné Pánovics Mária 
Valéria 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 17. szám alatti lakósnak a Segesd-Taranyi IV. 
Béla Király Általános Iskola vezetői állására benyújtott pályázatát támogatja, 
intézményvezetői megbízatásával egyetért. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

	  
	  

b) Jó tanuló roma gyermekek támogatása 
 
Szél Árpádné elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2015. április 17-én jótékonysági 
bált szervez Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, melynek bevételéből a 
hátrányos helyzetű, jó tanuló roma gyermekeket kívánja támogatni.  
Az elnök javasolja, hogy 10.000 Ft összeggel a segesdi nemzetiségi önkormányzat is 
támogassa a rendezvényen keresztül, a jó tanuló gyermekeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
 
 
 



Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 18/2015. (IV. 13.) számú 
határozata a roma gyermekek támogatásáról.  

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 10.000 Ft összegű támogatást 
állapít meg a Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett 
jótékonysági bálon keresztül, a nagyatádi hátrányos helyzetű jó tanuló roma 
gyermekek számára. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bencsik Marianna elnök-helyettes 
kijelölését. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 19/2015. (IV. 13.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 
 
A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bencsik Marianna 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                         Bencsik Marianna 
              elnök                                         jkv. hitelesítő 


