
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. február 14.-

én (szerdán) 16 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes és a meghívottak közül 

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 18/2018. (II. 14.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Segesd Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata.  

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2. Beszámoló a kulturális pályázaton nyert támogatásról. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3. Beszámoló a nyelvi környezetben megvalósuló táborra nyert támogatásról. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a nemzetiségiek jogairól szóló 

törvény 2018. január 1. napjával módosult, és ezt a január 24.-i ülésen felülvizsgált 

együttműködési megállapodás során nem vettük figyelembe. Kiemeli, hogy a módosítások 

átvezetése az együttműködési megállapodásba szükséges, a magasabb rendű jogszabályoknak 

való megfelelés érdekében. 

Az elnök javasolja az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó döntés 

meghozatalát. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 19/2018. (II. 14.) számú 

határozata együttműködési megállapodás módosításáról.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd 

Község Önkormányzatával kötött módosított együttműködési megállapodást az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

2./ Beszámoló a kulturális pályázaton nyert támogatásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. év 

végén nyújtott be pályázatot, nemzetiségi kulturális rendezvény szervezésére. Tájékoztatja a 

megjelenteket, hogy a pályázat sikeres volt, 250.000 Ft összeget nyert el a nemzetiségi 

önkormányzat. Elmondja, hogy a nemzetiségi kulturális programot május 1.-én kívánja 

megrendezni a testület. Javasolja a nyertes pályázatról 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 20/2018. (II. 14.) számú 

határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzetiségi kulturális rendezvény megtartására nyert támogatásról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

 

3./ Beszámoló a nyelvi környezetben megvalósuló táborra nyert támogatásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2017. év végén a hagyományőrző 

nyári tábor megszervezésére is nyújtott be pályázatot a nemzetiségi önkormányzat. Kiemeli, 

hogy 560.000 Ft összeget nyertek el, tehát negyedik alkalommal is sikerül megszervezni a 

július első hetében megtartásra kerülő hagyományőrző nyári tábort. 

Javasolja a nyertes pályázatról 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 21/2018. (II. 14.) számú 

határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma gyermekek részére megtartásra kerülő „Hagyományőrző 

nyári tábor” megszervezésére nyert támogatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

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 22/2018. (II. 14.) 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 


