
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. augusztus 9.-
én (csütörtökön) 15.30 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 
megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársát és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 2 fős testület minden tagja jelen 
van, az ülést megnyitja. 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra bocsátja és a testület azt 2 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 96/2018. (VIII. 9.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló Roma Családi Napról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

2. Beszámoló a Roma Holokauszt megemlékezésről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

3. Beszámoló az Ötvöskónyiban tartott Roma Holokauszton való részvételről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

4. Beszámoló ruhaadomány osztásról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

5. Hátrányos helyzetű roma tanulók támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

6. Az elnök július havi kiküldetési rendelvényének elfogadása. 
Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

1./ Beszámoló Roma Családi Napról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 



Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018. július 27.-én 
roma családi napot tartott, melyen 10-15 roma család vett részt.  
Kiemeli, hogy a családi nap a közösségerősítés szempontjából nagyon fontos volt, illetve a 
roma hagyományok ápolása is megvalósult a roma zenék és roma táncok bemutatása révén. 
Javasolja a roma családi napról szóló beszámoló elfogadását. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 97/2018. (VIII. 9.) számú 
határozata roma családi napról szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 
családoknak szervezett, a közösségerősítés szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
Családi Napról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

2./ Beszámoló a Roma Holokauszt megemlékezésről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2016. évben a nemzetiségi önkormányzat 
emléktáblát helyezett el a roma holokauszt emlékére. Kiemeli, hogy 2017-ben és 2018-ban is 
megemlékezett a nemzetiségi önkormányzat. Elmondja, hogy az emléktáblánál koszorút 
helyeztek el, 25 segesdi roma személy részvételével. Javasolja a Roma Holokauszt 
megemlékezésről szóló beszámoló elfogadását.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 98/2018. (VIII. 9.) számú 
határozata roma holokauszt megemlékezésről szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. 
augusztus 2-án, 25 fő roma személy részvételével tartott Roma Holokauszt 
megemlékezésről szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 



3./ Beszámoló az Ötvöskónyiban tartott Roma Holokauszton való részvételről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Kiegészítés: 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018. 
augusztus 3.-án részt vett az Ötvöskónyi községben tartott Roma Holokauszt 
megemlékezésen. Elmondja, hogy az általános iskola épületének falára helyezték el az 
emléktáblát, az ünnepségen részt vett Szászfali László országgyűlési képviselő úr is.  

Javasolja az Ötvöskónyi községben tartott Roma Holokauszt ünnepségen való részvételről 
szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 99/2018. (VIII. 9.) számú 
határozata roma holokauszt megemlékezésen való részvételről szóló beszámolóról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. 
augusztus 3.-án Ötvöskónyi községben megtartásra került Roma Holokauszt 
megemlékezésen való részvételről szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

4./ Beszámoló ruhaadomány osztásról.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2018. augusztus 6.-án a nemzetiségi 
önkormányzat, adományok útján összegyűlt ruhaneműket osztott ki, 25 hátrányos helyzetű 
roma családnak. Javasolja a ruhaadomány 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 100/2018. (VIII. 9.) számú 
határozata ruhaadomány osztásáról szóló beszámolóról. 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. 
augusztus 6.-án, 25 hátrányos helyzetű roma család részére biztosított ruhaadomány 
osztásról szóló beszámolót elfogadja.  

5./ Hátrányos helyzetű roma tanulók támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a tavalyi évben is 
tanszercsomagokat nyújtott a hátrányos helyzetű, általános iskolás roma gyermekeknek. 
Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018-ban is állítson össze tanszercsomagokat 
200 ezer forint értkében, és ezzel támogassa az általános iskolás, hátrányos helyzetű roma 
diákokat. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Széll Alexandra elnök-helyettes 

Egyet ért az elnök javaslatával, mivel minden család számára nagyon nehéz az iskolakezdés, 
nagyon sokba kerülnek a tanszerek. 

Mivel több hozzászólás nem volt az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 101/2018. (VIII. 9.) számú 
határozata tanszercsomagok összeállításáról. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a segesdi általános iskolába járó, hátrányos helyzetű roma diákok 
részére tanszercsomagot állít össze, 200.000 Ft értékben. A képviselő-testület a 
tanszercsomagok költségét a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

6./ Az elnök július havi kiküldetési rendelvényének elfogadása. 
Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

Kiegészítés: 

Az elnök-helyettes tájékoztatja a megjelenteket, hogy Széll Árpádné elnök benyújtotta a 
2018. július hónapra vonatkozó kiküldetési rendelvényét. Elmondja, hogy az elnök nagyon 
sok rendezvényen és megbeszélésen vett részt, a nemzetiségi önkormányzat működésével 



kapcsolatban. Kiemeli, hogy ezek a programok nagymértékben elősegítik a kapcsolatok 
kiépítését, bővítésé, valamint az információáramlást. Javasolja, hogy a testület, az elnök 
nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 
részvételéhez kapcsolódó július havi kiküldetési rendelvényét fogadja 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 102/2018. (VIII. 9.) számú 
határozata július havi kiküldetési rendelvényről. 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az elnök 
nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 
részvételéhez kapcsolódó, 2018. július 1. napjától 2018. július 31. napjáig terjedő 
időszakra vonatkozó kiküldetési rendelvényét jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Alexandra elnök-helyettes 

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 103/2018. (VIII. 9.) 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


