
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. május 8.-án 
(kedden) 13.00 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes és 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 59/2018. (V. 8.) számú határozata 
az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a vers- és mesemondó versenyen a tanulók díjazásáról.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Beszámoló a „Retro Majális és Hagyományőrző Gasztronómiai délutánról”. 
Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

3. Beszámoló az Anyák-napi megemlékezésről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4. Jótékonysági bálon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5. Az általános iskolai gyermeknapon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

6. Gyermeknap megszervezése hátrányos helyzetű roma gyermekek részére. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

1./ Beszámoló a vers- és mesemondó versenyen a tanulók díjazásáról.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 



Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az általános iskolában április 23.-án versmondó 
versenyt rendeztek, a „Költészet napja” alkalmából. Emlékeztet arra, hogy korábban döntést 
hoztak a részt vevő roma gyermekek díjazásáról. Elmondja, hogy a versenyen 11 fő roma és 
olyan nem roma gyermek részesült tárgyjutalomban, akik roma nyelven szavaltak verset. 
Javasolja a versenyen való részvételről 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 60/2018. (V. 8.) számú határozata 
díjazásról való beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi 
általános iskolában megrendezésre került versmondó versenyen részt vett, 11 fő roma 
és nem roma tanuló díjazásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló a „Retro Majális és Hagyományőrző Gasztronómiai délutánról”. 
Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 
korábban döntést hozott a hagyományőrző majális megszervezéséről. Elmondja, hogy a 
községben 2018. április 30. napján került megrendezésre a majális, a segesdi sportpályán. 
Kiemeli, hogy a programok között szerepelt főzőverseny hagyományos roma ételekből, 
melyen 12 csapat vett részt, a hagyományos roma zenék népszerűsítésére tangóharmonikás, és 
hagyományőrző tánccsoport is. Hangsúlyozza, hogy nagyon jól sikerült a rendezvény, a 
sztárvendég Bódi Csabi volt. 
Az elnök javasolja a „Retro Majális és Hagyományőrző Gasztronómiai Délután”-ról 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 61/2018. (V. 8.) számú határozata 
a „Retro Majális”-ról tartott beszámoló elfogadásáról.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 
április 30. napján megtartásra került, a roma hagyományokat erősítő „Retro Majális és 
Hagyományőrző Gasztronómiai Délután” elnevezésű programról szóló beszámolót 
elfogadja.  



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a települési önkormányzat is 
támogatta anyagilag a majális megtartását, erősítve a két önkormányzat közötti 
együttműködést. Javasolja a települési önkormányzattal való együttműködés jövőbeni szem 
előtt tartását és erősítését. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 62/2018. (V. 8.) számú határozata 
települési önkormányzattal való együttműködés erősítéséről.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 
abban, hogy a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött 
szoros együttműködést a jövőben is erősítsék. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

3./ Beszámoló az Anyák-napi megemlékezésről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban döntést hoztak arról, hogy Anyák-napja 
alkalmából kézműves délutánt szerveznek a roma gyermekek számára. Kiemeli, hogy a 
kézműves délutánon 50 fő roma gyermek vett részt, akik papírból készült virágot készítettek 
az édesanyjuknak. Javasolja az Anyák-napi megemlékezésről 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 63/2018. (V. 8.) számú határozata 
anyák napi megemlékezésről szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 
gyermekek részére szervezett „Anyák-napi megemlékezésről” szóló beszámolót 
elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Jótékonysági bálon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 



Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az általános iskolai Szülői Szervezet jótékonysági 
bált szervez 2018. május 12.-én a művelődési házban. Elmondja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat tombolatárgyak felajánlásával tudja támogatni a jótékonysági rendezvényt. 
Hangsúlyozza, hogy a segesdi általános iskolába sok roma gyermek is jár, tehát a bevételből 
vásárolt bármely tárgyat ők is használni fogják. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
30.000 Ft összeget határoljon el a tombola-tárgyak megvásárlására, melyet a feladatalapú 
támogatás terhére biztosít. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 64/2018. (V. 8.) számú határozata 
jótékonysági bál támogatásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általános iskolai Szülői Szervezet által szervezett jótékonysági bált tombola-tárgyak 
vásárlásával támogatja, melyre 30.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás 
terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

5./ Az általános iskolai gyermeknapon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a segesdi általános iskola május utolsó 
péntekjén tartja a sportpályán a gyermeknapot. Elmondja, hogy a gyerekeknek zsetonokat kell 
gyűjtenie a különböző állomásokon, és a zsetonokat édességre, üdítőre válthatják be. 
Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat is támogassa az iskolai gyermeknapot, és 30.000 
Ft összeget határoljon el édességek és üdítő megvásárlására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 65/2018. (V. 8.) számú határozata 
általános iskolai gyermeknap támogatásáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általános iskolai gyermeknapot édesség és üdítő vásárlásával támogatja, melyre 30.000 
Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

6./ Gyermeknap megszervezése hátrányos helyzetű roma gyermekek részére. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a tavalyi 
évben is szervezett gyermeknapi kirándulást a hátrányos helyzetű roma gyermekek részére. 
Elmondja, hogy idén a Balatonra mennének 2018. május 27.-én vasárnap, ahol hajókázással 
és a Kisfaludy-ház meglátogatásával töltenének el egy kellemes napot. Javasolja, hogy a 
program megtartásához a nemzetiségi önkormányzat 200.000 Ft összeget határoljon el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 66/2018. (V. 8.) számú határozata 
gyermeknap megszervezéséről.  

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. május 27. napján a 
hátrányos helyzetű roma gyermekek részére megrendezésre kerülő gyereknap 
megszervezéséhez 200.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 67/2018. (V. 8.) 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 

Az elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 



Kmf. 

       Széll Árpádné                           Széll Alexandra 
              elnök                                         jkv. hitelesítő


