
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. február 27.-
én (kedden) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
soron kívüli 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 27/2018. (II. 27.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pont: 

1. Nőnapi ajándékozás megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

1./ Nőnapi ajándékozás megtárgyalása.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy jövő héten, csütörtökön lesz a nemzetközi nőnap. 
Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat egy szál virággal köszöntse a községben élő 
roma nőket, és erre 40.000 Ft összeget határoljon el a képviselő-testület. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Széll Alexandra elnök-helyettes 

Elmondja, hogy kb. 100 fő roma nő van a községben, véleménye szerint is jó ötlet a 
köszöntés. 

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



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 28/2018. (II. 27.) számú 
határozata nőnapi köszöntésről.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
községben élő roma nők köszöntésére egy-egy szál virágot vásárol, melynek költségét, 
azaz 40.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

A döntés meghozatalát követően az elnök javasolja, hogy a közfoglalkoztatásban jelenleg 
dolgozó 30 fő roma nőt lássa vendégül a nemzetiségi önkormányzat, nőnap alkalmából. 
Javasolja, hogy a vendéglátásra 20.000 Ft összeget határoljon el a testület. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 29/2018. (II. 27.) számú 
határozata nőnapi vendéglátásról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közfoglalkoztatásban jelenleg dolgozó 30 fő roma nő vendéglátására 20.000 Ft 
összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

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 30/2018. (II. 27.) 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


