
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. november 
28.-án (kedden) 15.30 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 
megtartott közmeghallgatásos üléséről. 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök és Széll Alexandra elnök-helyettes, valamint a 
jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
A közmeghallgatásos ülésen jelen van 11 fő segesdi lakós. 

Széll Árpádné elnök köszönti a közmeghallgatásos ülésen megjelent segesdi lakósokat, 
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 77/2017. (XI. 28.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló a 2017. évben végzett tevékenységről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3./ Mikulás napi meglepetés megszervezése. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4./ Szaloncukor-osztás megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5./ A nemzetiségek napja alkalmából szervezésre kerülő program megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

6./ „Évbúcsúztató a romákkal” program megszervezése. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 



1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy az előterjesztés tényadatokat 
tartalmaz, szeptember 30. napjáig. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy nagyon 
lényeges az, hogy mely kiadások tartoznak a működési- és mely kiadások a feladatalapú 
támogatás körében elszámolható kiadások közé. A működési támogatást december 31-ig, a 
feladatalapú támogatást pedig következő év április 30-ig kell elkölteni. Nagyon fontos, hogy 
figyelemmel kísérjék a kiadásokat, hogy ne kelljen semmit visszafizetni a támogatásból.  

Az elnök megköszöni a jegyző asszony tájékoztatását. Széll Árpádné elnök javasolja a 
háromnegyed évi beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 78/2017. (XI. 28.) számú 
határozata a költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi költségvetés harmadik 
negyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló a 2017. évben végzett tevékenységről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről, külön kiemelve az 
előző közmeghallgatásos ülés óta végzett tevékenységeket.  

a) Tanulmányi ösztöndíj nyújtása: 

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 2017. januári ülésén döntött a tanulmányi 
ösztöndíj nyújtásáról. Tájékoztatást ad arról, hogy 2017. február hónapban 10 fő jó tanuló 
roma gyermeknek adtak át fejenként 5.000 Ft összegű, és 2 fő jól tanuló roma gyermek 
részére személyenként 10.000 Ft összegű egyszeri anyagi támogatást. Emlékezteti a 
megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. júniusában 80.000 Ft összegű 
tanulmányi ösztöndíjat adott az általános iskolás és 100.000 Ft összegű ösztöndíjat a jól 
tanuló középiskolás roma gyermekek számára. Az elnök javasolja a tanulmányi ösztöndíj 
nyújtásáról szóló beszámoló elfogadását. 



Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 79/2017. (XI. 28.) számú 
határozata tanulmányi ösztöndíj nyújtásáról szóló beszámolóról. 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jó tanuló 
általános iskolás és középiskolás roma gyermekek részére nyújtott tanulmányi 
ösztöndíjról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

b) Versmondó versenyen való részvétel: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a segesdi általános iskola által, 2016. áprilisában 
szervezett versmondó versenyen részt vett roma gyermekek részére, akik roma költők által írt 
versekkel is készültek, külön tárgyi díjat adott át a nemzetiségi önkormányzat. Javasolja a 
versmondó versenyen való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 80/2017. (XI. 28.) számú 
határozata versmondó versenyen való részvételről szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
versmondó versenyen részt vett, roma költők által írt versekkel fellépő roma 
gyermekek külön díjazásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

c) Beszámoló a községben működő egyesülettel való együttműködésről: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy március hónapban a Derűs Alkony Nyugdíjas 
Egyesület 20 éves fennállásának évfordulóját 30.000 Ft összeggel támogatta a nemzetiségi 
önkormányzat a zene szolgáltatás tekintetében. Elmondja, hogy 2017. október hónapban az 
egyesület által szervezett szüreti felvonuláson szintén képviseltette magát a nemzetiségi 
önkormányzat, mivel a felvonulás során a zeneszolgáltatás szintén a nemzetiségi 



önkormányzat támogatásával valósult meg. Az elnök kiemeli, hogy a legfőbb céljuk az volt, 
hogy a roma zenék hatására a településen élő roma közösségek is vegyenek részt az egyesület 
által szervezett programokon. Javasolja az egyesülettel való együttműködésről szóló 
beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 81/2017. (XI. 28.) számú 
határozata egyesülettel való együttműködésről szóló beszámolóról. 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Derűs 
Alkony Nyugdíjas Egyesülettel való együttműködésről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

d) Élelmiszer- és ruhaadomány osztásról szóló beszámoló: 

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a nagyatádi péksütemény gyártással foglalkozó cég 
2017. április és szeptember hónapban is ajánlott fel élelmiszert, mely felajánlásból 50 
hátrányos helyzetű roma család részesült. A péksütemények kiosztása a családsegítő 
szolgálattal közösen valósult meg. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a Karitasz 
segélyszervezet április hónapban új cipőket ajánlott fel. Tájékoztatást ad arról, hogy több 
segélyszervezet is ajánlott fel ruhákat, melyek kiosztására 2017. augusztus és szeptember 
hónapjában került sor. Kiemeli, hogy a ruhaadományokból közel 80 hátrányos helyzetű roma 
család részesült.  Javasolja az adományosztásról szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 82/2017. (XI. 28.) számú 
határozata adományosztásról szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
élelmiszer- és ruhaadomány osztásról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

e) Majálison és gyermeknapon való részvételről beszámoló: 



Az elnök elmondja, hogy 2017. május 1.-jén a nemzetiségi önkormányzat majálist szervezett 
a sportpályán, illetve május 27.-én került sor a gyermeknap megtartására. Kiemeli, hogy a 
programok nagyon jól sikerültek és sok hátrányos helyzetű roma család is részt vett rajtuk. 
Javasolja a programokon való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 83/2017. (XI. 28.) számú 
határozata Majálisról és gyermeknapról szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Majálison és a gyermeknapon való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

f) Beszámoló együttműködési megállapodás megkötéséről: 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. május 
hónapban együttműködési megállapodást kötött az Alapítvány Segesdért szervezettel, a 
Tanoda programok támogatására vonatkozóan. Elmondja, hogy a Tanoda programokon 
hátrányos helyzetű roma gyermekek is részt vesznek, tehát egyértelmű volt a támogatás a 
nemzetiségi önkormányzat részéről. Javasolja az együttműködési megállapodás megkötéséről 
szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 84/2017. (XI. 28.) számú 
határozata együttműködési megállapodás megkötéséről szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alapítvány Segesdért szervezettel, a Tanoda programok támogatására irányuló 
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



g) Beszámoló a hagyományőrző nyári táborról: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a harmadik „Hagyományőrző nyári tábort” 2017. 
július hónapban szervezte meg, illetve tartotta meg a nemzetiségi önkormányzat. Kiemeli, 
hogy a táborban a gyermekek megismerkedtek a roma hagyományokkal, a roma zenékkel és a 
romák által végzett tevékenységekkel is. Javasolja a hagyományőrző nyári táborról szóló 
beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 85/2017. (XI. 28.) számú 
határozata hagyományőrző nyári táborról szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a harmadik 
hagyományőrző nyári tábor szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

h) Beszámoló a Roma Holokauszt megemlékezésről: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2016. augusztus 2.-án avatták a Roma 
Holokauszt emlékére készült emléktáblát. Elmondja, hogy az emléktáblánál 2017. augusztus 
2.-án is sor került a koszorúzásra és megemlékezésre. Javasolja a megemlékezésről szóló 
beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 86/2017. (XI. 28.) számú 
határozata Roma Holokausztra vonatkozó megemlékezésről szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma 
Holokauszt megemlékezésről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



i) Beszámoló tanszercsomagok osztásáról: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. 
augusztusában tanszerekből álló csomagot osztott a hátrányos helyzetű roma diákok részére. 
Kiemeli a kezdeményezés sikerét a roma családok körében. Javasolja a tanszercsomagok 
osztásáról szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 87/2017. (XI. 28.) számú 
határozata tanszercsomag osztásról szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hátrányos helyzetű roma diákok részére nyújtott tanszercsomag osztásról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

j) Beszámoló az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvánnyal való kapcsolatról: 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. 
szeptemberében kapcsolatba lépett az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvánnyal.  
Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat az alapítványon keresztül kedvezményre 
jogosító vásárlási kártyákat osztott a hátrányos helyzetű roma családok részére. Javasolja az 
alapítvánnyal való kapcsolatról szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 88/2017. (XI. 28.) számú 
határozata alapítvánnyal való kapcsolatról szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Őszinte 
Mosoly Közhasznú Alapítványon keresztül a hátrányos helyzetű roma családoknak 
juttatott kedvezményre jogosító kártyák kiosztásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



k) Beszámoló a Roma Fiatalok Klubjának megalakításáról: 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2017. szeptember hónapban megalakult a Roma 
Fiatalok Klubja. Elmondja, hogy a klub létrehozásának és működésének célja a roma fiatalok 
részére a régi roma hagyományok átadása, főként a nyelv és a kultúra tekintetében. Kiemeli, 
hogy 2017. novemberében a Roma Fiatalok Klubjának keretében egy jól sikerült délutánt 
tartottak, ahol a helyi idősebb roma nők hagyományos roma ételeket készítettek (pl. punya, 
pacal, töltött káposzta), átadva tudásukat a roma fiataloknak. Javasolja a Roma Fiatalok 
Klubjának megalakításáról szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 89/2017. (XI. 28.) számú 
határozata klub működéséről szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma 
Fiatalok Klubjának megalakításáról és működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat októberi ülésén 
döntés született a klub keretében egy olyan délután megszervezéséről, ahol hagyományos 
roma ételek kerülnek elkészítésre. Elmondja, hogy a testület 50.000 Ft összeget hagyott jóvá, 
azonban a november 25.-én tartott program során 30.000 Ft-al több kiadás merült fel. Kéri a 
testület utólagos jóváhagyását a hagyományőrző délután plusz költségének biztosítására. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 90/2017. (XI. 28.) számú 
határozata plusz költség utólagos jóváhagyásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma 
Fiatalok Klubjának keretében megtartott hagyományőrző ételek készítésére irányuló 
program plusz költségét, azaz 30.000 Ft összeget utólag, a feladatalapú támogatás 
terhére jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



l) Beszámoló pályázatok benyújtásáról: 

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. október hónapban 
pályázatot nyújtott be a NEMZ-TAB-18. kódszámú és a NEMZ-KUL-18. kódszámú 
pályázatra. Elmondja, hogy az első pályázat a negyedik hagyományőrző nyári tábor 
megszervezésére, a második pályázat pedig az ez idáig saját költségen megvalósított 
nemzetiségi kulturális programok megszervezésére irányul. Javasolja a pályázatok 
benyújtásáról szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 91/2017. (XI. 28.) számú 
határozata pályázatok benyújtásáról szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a NEMZ-
TAB-18. és a NEMZ-KUL-18. kódszámú pályázatok benyújtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

m) Szociális célú tűzifa osztásában való részvételről beszámoló: 

Széll Árpádné elnök elmondja, hogy Segesd Község Önkormányzata 2017. november 
hónapban kiosztotta a szociális célú tűzifát.  
Kiemeli, hogy a települési önkormányzat bizottságának tagjai kikérték a nemzetiségi 
önkormányzat elnökének véleményét a jogosultak tekintetében. Javasolja a szociális célú 
tűzifa osztásában való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 92/2017. (XI. 28.) számú 
határozata szociális célú tűzifa kiosztásában való részvételről szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
célú tűzifa kiosztásában való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



3./ Mikulás napi meglepetés szervezése. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2017-ben is szeretne a 
nemzetiségi önkormányzat meglepetést szerezni a nagycsaládos és hátrányos helyzetű 
családoknak Mikulás nap alkalmából. Elmondja, hogy a Mikulás házhoz fog menni, és 
adományokból kapott plüss játékokat visz a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Javasolja a 
Mikulás-napi meglepetésről szóló tájékoztató 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 93/2017. (XI. 28.) számú 
határozata a Mikulás-napra vonatkozó tájékoztatóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikulás-
napra szervezett meglepetésről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Szaloncukor-osztás megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. decemberében 
szaloncukrot szeretne kiosztani 150 hátrányos-halmozottan hátrányos helyzetű család részére. 
Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 250.000 Ft összeget határoljon el a 
szaloncukor-csomagok összeállítására, a feladatalapú támogatás terhére. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 94/2017. (XI. 28.) számú 
határozata szaloncukor csomagok fedezetének biztosításáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 250.000 Ft összeget határol el a 
szaloncukor-csomagok összeállítására, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



5./ A nemzetiségek napja alkalmából szervezésre kerülő program megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy december 18.-án a nemzetiségek napja 
alkalmából a nemzetiségi önkormányzat testülete meghívja a segesdi felnőtt roma lakosságot 
a művelődési házba, ahol felelevenítik a roma hagyományokat, roma táncokat mutatnak be, 
illetve programokat fogalmaznak meg a jövőre vonatkozóan. Az elnök kéri a nemzetiségek 
napja alkalmából megtartásra kerülő program tudomásul vételét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 95/2017. (XI. 28.) számú 
határozata nemzetiségek napja alkalmából tartandó program tudomásul vétele. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetiségek napja alkalmából, december 18.-án a művelődési házban tartandó 
programról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

6./ „Évbúcsúztató a romákkal” program megszervezése. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat zenés, 
táncos évbúcsúztató bált szeretne szervezni a községben. Javasolja, hogy a bál 
megszervezéséhez 200.000 Ft összeget határoljon el a testület, a feladatalapú támogatás 
terhére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 96/2017. (XI. 28.) számú 
határozata „Évbúcsúztató a romákkal” program fedezetének biztosításáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 200.000 Ft összeget határol el az 
„Évbúcsúztató a romákkal” program megszervezésére, a feladatalapú támogatás 
terhére. 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök 

Megkérdezi, hogy a közmeghallgatásos ülésen megjelent segesdi lakósnak van-e kérdése, 
hozzászólása. 

Mivel kérdés, hozzászólás a megjelent részéről nem hangzott el, az elnök a 
közmeghallgatásos ülés végén 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 97/2017. (XI. 28.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a közmeghallgatásos 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


