
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. szeptember 

7.-én (pénteken) 17.00 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 104/2018. (IX. 7.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Beszámoló a tanszercsomagok osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Beszámoló a Helyi Roma Fiatalok Klubjának működéséről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Csatkai kirándulás megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

6./ Lecsó-fesztiválon való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ A szüreti felvonulásban való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

8./ Erzsébet-Katalin Bál szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

9./ Az elnök augusztus havi kiküldetési rendelvényének elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 



1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy áttanulmányozta a kiküldött anyagot. Teljesen érthető az 

előterjesztés, a tényadatokat tartalmazza 2018. június 30. napjáig. Felhívja az elnök-helyettes 

figyelmét arra, hogy nagyon lényeges az, hogy mely kiadások tartoznak a működési- és mely 

kiadások a feladatalapú támogatás körében elszámolható kiadások közé. Kiemeli az Emberi 

Erőforrások Minisztériumától kapott pályázati támogatásokat. Javasolja a beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 105/2018. (IX. 7.) számú 

határozata a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetés I. félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a költségvetés módosítása kötelező. 

Minden gazdasági eseményhez kell, hogy tartozzon előirányzat, tehát az előterjesztésben a 

szükséges módosítások lettek átvezetve. Javasolja, hogy a testület a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetésének módosítását 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 106/2018. (IX. 7.) számú 

határozata a költségvetés módosításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök. 



3./ Beszámoló a tanszercsomagok osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az előző ülésen döntés született az általános 

iskolás roma diákok részére tanszercsomagok osztásáról. Elmondja, hogy a 64 fő roma 

általános iskolás, segesdi diák részére a tanszercsomagokat augusztus hónapban adták át a 

nemzetiségi önkormányzat képviselői. Javasolja a tanszercsomag-osztásról 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 107/2018. (IX. 7.) számú 

határozata tanszercsomag-osztásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesden 

lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű általános iskolás roma 

gyermekek részére átadásra került tanszer-csomag osztásról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

4./ Beszámoló a Helyi Roma Fiatalok Klubjának működéséről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2016. decemberben döntés született egy olyan 

klub létrehozásáról a községben, ahol a résztvevők a roma kultúrával és hagyományokkal 

ismerkedhetnek meg. Kiemeli, hogy a klub létrejött és hetente egy nap összegyűlnek a 

résztvevők. Elmondja, hogy roma hagyományokkal kapcsolatos filmvetítést szerveztek 

augusztus hónapban, illetve még ebben az évben roma zenék hallgatását és roma táncok 

bemutatását is tervezik. Javasolja a helyi roma fiatalok klubjának működéséről 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 108/2018. (IX. 7.) számú 

határozata roma klub működéséről szóló beszámolóról. 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 

Roma Fiatalok Klubjának működéséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

5./ Csatkai kirándulás megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a roma hitélet ápolása és erősítése 

érdekében, minden évben, szeptember hónapban Csatkán rendeznek búcsút. Kiemeli, hogy az 

idei évben szeptember 8.- 9.-én szervezik a hagyományos programokat Csatkán. Elmondja, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat három személygépkocsival tervezi a csatkai kirándulást, 15 

fő roma személy részvételével. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a csatkai 

kirándulás útiköltségét, 70.000 Ft összeget a működési támogatás terhére biztosítsa. 

 

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 109/2018. (IX. 7.) számú 

határozata útiköltség biztosításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

hitélet ápolása és erősítése céljából szervezett Csatkai kirándulás útiköltségét, azaz 

70.000 Ft összeget a működési támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

6./ Lecsó-fesztiválon való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi nemzetiségi 

önkormányzat szeptember 21.-én, péntekek Lecsó-fesztivált szervez, melyre meghívta a 

segesdi nemzetiségi önkormányzatot is. Kiemeli, hogy lecsófőző verseny lesz. Javasolja, hogy 

az alapanyagok megvásárlásához 10.000 Ft összeget határoljon el a testület, a feladatalapú 

támogatás terhére.  

 

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 110/2018. (IX. 7.) számú 

határozata lecsó-fesztiválon való részvételről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat a Helyi Roma Fiatalok Klubjával részt vesz 

a Nagyatád Város Cigány Önkormányzata által, 2018. szeptember 21. napjára 

szervezett Lecsó-fesztiválon. A testület az alapanyagok megvásárlásához szükséges 

15.000 Ft összeget, a feladatalapú támogatás terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ A szüreti felvonulásban való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben a nemzetiségi önkormányzat részt 

vett a települési szinten szervezett szüreti felvonuláson, roma zenék biztosításával. Kiemeli, 

hogy az idei évben október 13.-án kerül sor a szüreti felvonulásra, a Derűs Alkony Nyugdíjas 

Egyesület szervezésében. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat az idei évben is 

vegyen részt a felvonuláson, és a roma hagyományok megelevenítése céljából biztosítson 

tangóharmonikás kíséretet a programhoz.   

 

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 111/2018. (IX. 7.) számú 

határozata szüreti felvonulásban való részvételről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a 2018. október 13. napján megrendezésre kerülő szüreti felvonuláshoz, 

a roma hagyományok megelevenítése céljából tangóharmonikás kíséretet biztosít. A 

testület ennek költségét, azaz 20.000 Ft összeget, a feladatalapú támogatás terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

8./ Erzsébet-Katalin Bál szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

november 17.-én, a hagyományok felelevenítése céljából Erzsébet-Katalin Bált szervez. 



Kiemeli, hogy a roma hagyományok megelevenítése érdekében, roma előadó szórakoztatja 

majd a bálon résztvevőket. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a bál 

megszervezéséhez 350.000 Ft összeget határoljon el, a feladatalapú támogatás terhére.  

 

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 112/2018. (IX. 7.) számú 

határozata bál megszervezéséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hagyományok felelevenítése céljából 2018. november 17. napján megtartásra kerülő 

Erzsébet-Katalin Bál szervezéséhez 350.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú 

támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

9./ Az elnök augusztus havi kiküldetési rendelvényének elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök-helyettes tájékoztatja a megjelenteket, hogy Széll Árpádné elnök benyújtotta a 2018. 

augusztus 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 113/2018. (IX. 7.) számú 

határozata augusztus havi kiküldetési rendelvényről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az elnök 

nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 

részvételéhez kapcsolódó, 2018. augusztus 1. napjától 2018. augusztus 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 114/2018. (IX. 7.) 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 


