
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. március 26.-
án (hétfőn) 15 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 34/2018. (III. 26.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pont: 

1./ A Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola Taranyi Tagintézménye 
megszüntetése és telephelyként való áthelyezésének véleményezése. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló a „Bőgőtemetésen” való részvételről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3./ Beszámoló a nőnapi ajándékozásról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4./ Beszámoló értekezleten való részvételről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5./ Beszámoló „Húsvétváró családi napról”. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

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

7./ Beszámoló a feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

8./ Tájékoztatás hagyományos roma tárgyak gyűjtéséről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 



9./ Tájékoztatás a roma érdekek képviseletéről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

10./ Vers- és mesemondó versenyen való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

11./ A „Roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál a Majálison” elnevezésű 
program megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

12./ Roma fellépő költségének biztosítása a „Roma hagyományőrző és gasztronómiai 
fesztivál a Majálison” című rendezvényen. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

13./ Kísérő programok költségének biztosítása a „Roma hagyományőrző és 
gasztronómiai fesztivál a Majálison” című rendezvényen. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

14./ A „Hagyományőrző nyári tábor” megszervezésével kapcsolatos munkaértekezlet 
megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

1./ A Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola Taranyi Tagintézménye 
megszüntetése és telephelyként való áthelyezésének véleményezése. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kaposvári Tankerületi Központ 
felterjesztést küldött a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola Taranyi 
Tagintézményének megszüntetésére és telephelyként való áthelyezésére vonatkozóan. 
Elmondja, hogy a felterjesztés szerint a Tagintézmény megszüntetése szükséges, melyet a 
Nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolához csatolva működtetnének tovább. Javasolja, hogy 
a testület támogassa a felterjesztést, mely szerint a Taranyi Tagintézménynek megszüntetése 
és telephelyként való áthelyezése szükséges. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz:  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 35/2018. (III. 26.) számú határozata 
felterjesztés támogatásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposvári 
Tankerületi Központ TK/139/00692-5/2018. ügyiratszámú felterjesztésében szereplő 



javaslatot, mely szerint a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola Taranyi 
Tagintézménye megszűnik és telephelyként helyezik át, támogatja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló a „Bőgőtemetésen” való részvételről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Csurgó Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata meghívta a segesdi nemzetiségi önkormányzatot 2018. február 10.-én egy 
hagyományőrző „Bőgőtemetésre”. Kiemeli, hogy a képviselő-társával együtt jelen volt a 
rendezvényen, mely az együttműködés erősítését is szolgálta. Javasolja a rendezvényen való 
részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz:  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 36/2018. (III. 26.) számú határozata 
a bőgőtemetésen való részvételről szóló beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csurgó 
Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett hagyományőrző 
„Bőgőtemetésen” való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

3./ Beszámoló a nőnapi ajándékozásról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntést hoztak a 
roma nők megajándékozásáról, nőnap alkalmából. Kiemeli, hogy a községben élő roma nők, 
asszonyok részére egy-egy szál virágot adott át a nemzetiségi önkormányzat, a 
közfoglalkoztatásban részt vevő roma nőket pedig megvendégelte. Javasolja a nőnapi 
ajándékozásról szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz:  



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 37/2018. (III. 26.) számú határozata 
a nőnapi ajándékozásról szóló beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településen élő roma nők, nőnapi ajándékozásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Beszámoló értekezleten való részvételről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata, a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatalában, 2018. 
március 20.-án értekezletet tartott a nemzetiségeket érintő témakörökben. Elmondja, hogy szó 
volt a nemzetiségi támogatásokról, a járási hivatal működéséről, a foglalkoztatási- és képzési 
lehetőségekről is. Véleménye szerint nagyon hasznos volt a tájékoztató, melyet a Segesden 
élő roma személyeknek is tovább tud adni az elnök. Javasolja a roma nemzetiséghez tartozó 
személyeket érintő értekezleten való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz:  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 38/2018. (III. 26.) számú határozata 
roma személyeket érintő értekezletről szóló beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településen élő roma személyeket érintő értekezleten való részvételről szóló beszámolót 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ Beszámoló „Húsvétváró családi napról”. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018. 
március 24.-én húsvétváró családi napot tartott, a településen élő roma gyermekek és szüleik 
részére. Kiemeli, hogy a programon kb. 60 fő vett részt, és nagyon jól érezték magukat. 
Javasolja a „Húsvétváró családi napról” szóló beszámoló elfogadását. 



Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz:  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 39/2018. (III. 26.) számú határozata 
húsvétváró családi napról szóló beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településen élő roma gyermekek és szüleik részére szervezett „Húsvétváró családi 
napról” szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

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

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi székhelyű fagyasztott élelmiszereket 
gyártó cég, március hónapban fagyasztott élelmiszert ajánlott fel, a településen élő rászoruló 
családoknak. Az elnök kiemeli, hogy az élelmiszeradomány osztás alkalmával kb. 30 
hátrányos helyzetű roma család jutott élelmiszerhez. Javasolja az élelmiszeradomány- 
osztásról 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 40/2018. (III. 26.) számú 
határozata élelmiszeradomány osztásról való beszámoló elfogadásáról. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

7./ Beszámoló a feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
2018. március 14. napján közzé tette a feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokat. 



Kiemeli, hogy a segesdi nemzetiségi önkormányzat 77 pontot kapott, mely nagyon jónak 
mondható. Az elnök megjegyzi, hogy nagyon örül annak, hogy értékelték a nemzetiségi 
önkormányzatuk 2017. évi tevékenységét. Elmondja, hogy a nemzetiségi érdekképviselettel 
összefüggő feladatokra 15 pontot, a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő 
feladatokra 50 pontot, és a nemzetiségi léttel összefüggő feladatokra 12 pontot kapott az 
önkormányzatuk. Javasolja a feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokról 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 41/2018. (III. 26.) számú 
határozata az elért pontszámokról szóló beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

8./ Tájékoztatás hagyományos roma tárgyak gyűjtéséről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Gandhi Gimnázium Közhasznú 
Nonprofit Kft. egy kiállítást szeretne létrehozni a tradicionális cigány tárgyakból, 
eszközökből. Elmondja, hogy az ország valamennyi roma nemzetiségi önkormányzat 
segítségére számítanak az eszközök összegyűjtése tekintetében. Javasolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat nyújtson segítséget a településen megtalálható roma tárgyak összegyűjtésében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 42/2018. (III. 26.) számú 
határozata tradicionális roma tárgyak összegyűjtéséről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 
abban, hogy a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. részére segítséget nyújt a 
településen fellelhető tradicionális roma tárgyak összegyűjtésében. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

9./ Tájékoztatás a roma érdekek képviseletéről. 



Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat már nem 
először nyújtott segítséget roma személyeknek abban, hogy a munkahelyük létesítéséhez 
szükséges általános iskolai bizonyítványukat beszerezte. Kiemeli, hogy a múlt héten is 
sikerült egy roma személynek megkérni a bizonyítványát és már dolgozik a településen lévő 
fémipari cégben. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a jövőben is tartsa szem előtt a 
roma érdekeket, és megfelelő módon képviselje azokat a célok elérése érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 43/2018. (III. 26.) számú 
határozata roma érdekképviseletről. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 
abban, hogy a roma nemzetiségi érdekek képviseletét szem előtt tartva, a jövőben is 
segítséget nyújtanak a problémával küzdő cigány nemzetiségű személyeknek. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

10./ Vers- és mesemondó versenyen való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a segesdi általános iskolában április 23.-án vers- 
és mesemondó versenyt rendeznek, a „Költészet napja” alkalmából. Emlékeztet arra, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat minden évben díjazza a roma versekkel és mesével induló 
gyermekeket. Javasolja, hogy a díjak megvásárlására 20.000 Ft összeget határoljanak el 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 44/2018. (III. 26.) számú 
határozata vers- és mesemondó versenyen való díjazásról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi 
általános iskolában megrendezésre kerülő vers- és mesemondó versenyen, roma 
versekkel és mesékkel induló gyermekek díjazásához, 20.000 Ft összeget határol el a 
feladatalapú támogatás terhére.  



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

11./ A „Roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál a Majálison” elnevezésű 
program megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018. április 30.-án 
roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivált szervez a segesdi sportpályán. Elmondja, 
hogy a programok között szerepel játékos sport-vetélkedők hagyományos roma eszközökkel, 
bemutatásra kerülnek a vándorló cigány hagyományok, valamint hagyományőrző roma zenék, 
illetve fellép a Bélavári Roma Tánccsoport.  
Kiemeli, hogy a programok költségének fedezetét a nemzetiségi önkormányzat által, a 
NEMZ-KUL-18 kódszámú pályázaton nyert 250.000 Ft összegű támogatás adja. Javasolja, 
hogy a testület értsen egyet a programok megszervezésével a roma hagyományok 
felelevenítése érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 45/2018. (III. 26.) számú 
határozata roma fesztivál megszervezéséről.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a 
„Roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál a Majálison” elnevezésű program 
2018. árpilis 30. napján történő megrendezésével, mely fesztivál költségét a NEMZ-
KUL-18 kódszámú pályázaton nyert 250.000 Ft összegű támogatásban jelöli meg.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

12./ Roma fellépő költségének biztosítása a „Roma hagyományőrző és gasztronómiai 
fesztivál a Majálison” című rendezvényen. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 2018. 
április 30. napján megrendezésre kerülő roma fesztivál műsorát, egy roma fellépővel kívánja 
színesíteni. Javasolja, hogy a fellépő műsorának költségét, azaz 250.000 Ft összeget a 
feladatalapú támogatás terhére határoljon el 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 46/2018. (III. 26.) számú 
határozata roma fellépő költségének biztosításáról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. április 30. napján 
megrendezésre kerülő „Roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál a Majálison” 
elnevezésű programon fellépő roma zenész költségének biztosításához, 250.000 Ft 
összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

13./ Kísérő programok költségének biztosítása a „Roma hagyományőrző és 
gasztronómiai fesztivál a Majálison” című rendezvényen. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 2018. 
április 30. napján megrendezésre kerülő roma fesztivált további kísérő programokkal kívánja 
színesíteni. Kiemeli, hogy lesz légvár a gyermekeknek, illetve roma csoportok közötti 
versenyt kívánnak megszervezni roma hagyományos ételek főzése tekintetében. Javasolja, 
hogy a kísérő programok költségét, azaz 200.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére 
határoljon el 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 47/2018. (III. 26.) számú 
határozata kísérő programok költségének biztosításáról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 
április 30. napján megrendezésre kerülő „Roma hagyományőrző és gasztronómiai 
fesztivál a Majálison” elnevezésű programon, a roma hagyományos ételek főzésére 
vállalkozó csapatok részére, az alapanyagok biztosításához, 200.000 Ft összeget 
határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

14./ A „Hagyományőrző nyári tábor” megszervezésével kapcsolatos munkaértekezlet 
megtárgyalása. 



Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 560.000 
Ft összeget nyert el a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő „Hagyományőrző nyári 
tábor” megtartására, a NEMZ-TAB-18 kódszámú pályázaton. Kiemeli, hogy az idő rövidsége 
miatt fontosnak tartja, hogy munkaértekezlet keretében beszéljék meg a részt vevő 
személyekkel, a rájuk váró nem kevés feladatot. Javasolja, hogy a munkaértekezlet 
reprezentatív költségét, azaz 60.000 Ft összeget határoljon el a nemzetiségi önkormányzat a 
működési 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 48/2018. (III. 26.) számú 
határozata munkaértekezlet költségének biztosításáról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-ban 
negyedik alkalommal megrendezésre kerülő „Hagyományőrző nyári tábor” 
megtartásában részt vevő személyek részére szervezett munkaértekezlet reprezentatív 
költségének biztosításához, 60.000 Ft összeget határol el, a működési támogatás 
terhére. 

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 49/2018. (III. 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


