
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. július 26.-án 
(szerdán) 8.30 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

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

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 2 fős testület minden tagja jelen 
van, az ülést megnyitja. 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra bocsátja és a testület azt 2 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 47/2017. (VII. 26.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a Hagyományőrző nyári táborról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Középiskolás jó tanuló roma diákok támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3. Roma Holokauszt megemlékezés megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4. Hátrányos helyzetű roma tanulók támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5. Ruhaadomány osztás megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

1./ Beszámoló a Hagyományőrző nyári táborról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 550 ezer Ft összegű 
támogatást nyert a harmadik „Hagyományőrző nyári tábor” megszervezéséhez. Elmondja, 
hogy a tábort 2017. július 3.-július 9. között tartották meg, ahol a 30 fő hátrányos helyzetű 
roma gyermek nagyon sok érdekes programon vehetett részt. Kiemeli, hogy volt beás 



nyelvoktatás, kosárfonás, valamint hagyományőrző zene- és táncbemutató. Javasolja a 
beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 48/2017. (VII. 26.) számú 
határozata a nyári táborról való beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hátrányos helyzetű roma gyermekeknek szervezett „Hagyományőrző nyári tábor”-ról 
való beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Középiskolás jó tanuló roma diákok támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a testületi tagokat, hogy 2016. január 27.-i ülésen született egy döntés, 
mely szerint a 2015/2016-os tanévtől kezdve, négy, jól tanuló középiskolás roma gyermek 
kerül támogatásra, tanévenként 20.000 Ft összeggel. Elmondja, hogy a testület ezt a döntést 
2016. augusztusában kiegészítette azzal, hogy a támogatáshoz 3,8-as tanulmányi átlag 
szükséges. Javasolja, hogy a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan Orsós Vanessza, Ignácz 
Szimonetta, Kolompár Ágnes és Széll Georgina középiskolás tanulót támogassa a nemzetiségi 
önkormányzat. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 49/2017. (VII. 26.) számú 
határozata középiskolás jó tanuló roma gyermekek támogatásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, hogy a 
2017/2018-as tanévre vonatkozóan Orsós Vanessza, Ignácz Szimonetta, Kolompár 
Ágnes és Széll Georgina segesdi tanulók részesüljenek személyenként 20.000 Ft 
összegű támogatásban. A testület a támogatás összegét, azaz 80.000 Ft-ot a 
feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



3./ Roma Holokauszt megemlékezés megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2016. évben a nemzetiségi önkormányzat 
emléktáblát helyezett el a roma holokauszt emlékére. Kiemeli, hogy 2017-ben is szeretne a 
nemzetiségi önkormányzat megemlékezni, ezért augusztus 2.-án koszorúzást tartanak az 
emléktáblánál. Javasolja az elnök-helyettes egyetértését a megemlékezéshez. 
Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Széll Alexandra elnök-helyettes 

Egyet ért az elnök javaslatával, véleménye szerint is meg kell minden évben emlékezni a 
roma holokauszt áldozatairól. 

Mivel több hozzászólás nem volt az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 50/2017. (VII. 26.) számú 
határozata roma holokausztról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete egyet ért 
azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. augusztus 2.-án a Roma Holokauszt 
emlékére koszorúzást tartson a tavalyi évben elhelyezett emléktáblánál. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Hátrányos helyzetű roma tanulók támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 150 ezer forint értékben állítson össze 
tanszercsomagokat és ezzel támogassa az általános iskolás, hátrányos helyzetű roma diákokat. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Széll Alexandra elnök-helyettes 

Egyet ért az elnök javaslatával, mivel minden család számára nagyon nehéz az iskolakezdés, 
nagyon sokba kerülnek a tanszerek. 



Mivel több hozzászólás nem volt az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 51/2017. (VII. 26.) számú 
határozata tanszercsomagok összeállításáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a segesdi általános iskolába járó, hátrányos helyzetű roma diákok 
részére tanszercsomagot állít össze, összesen 150.000 Ft értékben.  

A testület a tanszercsomagok értékét a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ Ruhaadomány osztás megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy adományok útján gyűlt össze annyi ruhanemű, 
hogy a hátrányos helyzetű roma családoknak a nemzetiségi önkormányzat tudna augusztus 
hónapban ruhaosztást szervezni. Kéri az elnök-helyettes egyetértését a ruhaadományok 
osztására vonatkozóan. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 52/2017. (VII. 26.) számú 
határozata ruhaadomány osztásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete egyet ért 
abban, hogy a hátrányos helyzetű roma családok részére augusztus hónapban a 
nemzetiségi önkormányzat ruhaadományt osszon.  

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 53/2017. (VII. 26.) 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


