
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. május 24.-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 31/2017. (V. 24.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló élelmiszeradomány osztásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Beszámoló egy rászoruló roma család támogatásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3. Beszámoló a május 1.-én megtartásra került programokról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4. Gyermeknap megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5. Ösztöndíj nyújtása jó tanuló gyermekek számára. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

6. Együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

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



Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi székhelyű fagyasztott élelmiszereket 
gyártó cég, május hónapban 50 karton fagyasztott élelmiszert ajánlott fel, a rászoruló 
családoknak. Az elnök kiemeli, hogy az élelmiszeradomány osztás alkalmával 57 hátrányos 
helyzetű roma és nem 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 32/2017. (V. 24.) számú határozata 
élelmiszeradomány osztásról való beszámoló elfogadásáról. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló egy rászoruló roma család támogatásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy egy segesdi roma család nagyon nehéz helyzetbe 
került, mivel a lakóházukban egy szoba teljesen kiégett. Elmondja, hogy a család megkereste 
a nemzetiségi önkormányzatot is, segítséget kérve. Tájékoztatást ad arról, hogy egy korábbi 
felajánlásból maradt a nemzetiségi önkormányzatnak egy emeletes ágya, mely egyben 
szekrénysor is. Elmondja, hogy ezt a bútort a nemzetiségi önkormányzat felajánlotta a 
családnak.  Javasolja a roma család támogatásáról szóló 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 33/2017. (V. 24.) számú határozata 
roma család támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nehéz 
helyzetbe került roma család részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



3./ Beszámoló a május 1. napján megtartásra került programokról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület 
korábban döntést hozott a majális megszervezéséről. Elmondja, hogy a községben 2017. 
május 1. napján került megrendezésre a majális, a segesdi sportpályán.  
Kiemeli, hogy a programok között szerepelt futóverseny, ugróköteles bemutató, játékos 
sorversenyek és „sörfutam” is. Hangsúlyozza, hogy nagyon jól sikerült a rendezvény. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Majális”-on adománygyűjtést szervezett a nemzetiségi 
önkormányzat, egy rászoruló roma család megsegítésére, amely család egy nagyon beteg 
gyermeket nevel. Elmondja, hogy az összegyűjtésre került adomány nem került átadásra, 
hanem a nemzetiségi önkormányzat az összeg erejéig megvásárolja a család számára a 
szükséges tárgyi dolgokat, pl. tisztítószer, pelenka, tartós élelmiszer. 
Az elnök javasolja a „Majális”-ról és az adománygyűjtésről tartott 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 34/2017. (V. 24.) számú határozata 
a „Majális”-ról tartott beszámoló elfogadásáról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 
május 1. napján megtartásra került „Retro majális” elnevezésű programról, valamint az 
adománygyűjtésről szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Gyermeknap megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat gyermeknapot 
szeretne szervezni a községben élő hátrányos helyzetű roma gyermekek számára. Elmondja, 
hogy a Katica tanyára mennének 2017. május 27.-én szombaton, ahol egy tartalmas napot 
tölthetnének el a gyermekek. Javasolja, hogy a program megtartásához a nemzetiségi 
önkormányzat 120.000 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 35/2017. (V. 24.) számú határozata 
gyereknap megszervezéséről.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. május 27. napján 
megrendezésre kerülő gyereknap megszervezéséhez 120.000 Ft összeget határol el, a 
feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ Ösztöndíj nyújtása jó tanuló gyermekek számára. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat már 
hagyományként, félévkor és év végén is támogatásban részesíti a jó tanuló általános iskolás 
roma gyermekeket. Elmondja, hogy 4-es átlag felett szokták jutalmazni a gyermekeket. 
Javasolja 80.000 Ft összeg elhatárolását, a jó tanuló roma gyermekek támogatására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 36/2017. (V. 24.) számú határozata 
jó tanuló roma gyermekek támogatásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatásban részesíti a 2016/2017-es tanévben 4-es átlagot meghaladó tanulmányi 
eredményt elért általános iskolás roma gyermekeket. A nemzetiségi önkormányzat a 
támogatás összegét, azaz 80.000 Ft-ot a feladatalapú támogatás terhére biztosítja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy tanév végén a jó tanuló középiskolás 
roma gyermekeket is támogatja a nemzetiségi önkormányzat, 3,8-es átlag felett. Javasolja, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat 100.000 Ft összeget határoljon el, és személyenként 20.000 
Ft összegű támogatást biztosítson a jó tanuló középiskolás roma gyermekek számára. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 37/2017. (V. 24.) számú határozata 
jó tanuló középiskolás roma gyermekek támogatásáról. 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatásban részesíti a 2016/2017-es tanévben 3,8-as átlagot meghaladó tanulmányi 
eredményt elért középiskolás roma gyermekeket. A nemzetiségi önkormányzat a 
támogatás összegét, azaz 100.000 Ft-ot a feladatalapú támogatás terhére biztosítja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

6./ Együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
együttműködési megállapodást kötött a Segesdért Alapítvánnyal, a Tanoda program 
támogatása érdekében. Javasolja, hogy a testület a megkötött együttműködési megállapodást 
hagyja jóvá. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 38/2017. (V. 24.) számú határozata 
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanoda 
programok támogatására, a Segesdért Alapítvánnyal kötött együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 

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 39/2017. (V. 24.) 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


