
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. december 
17.-én (hétfőn) 16.00 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Széll Árpádné elnök és Széll Alexandra elnök-helyettes, valamint a 
jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
 
Széll Árpádné elnök köszönti az ülésen 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 162/2018. (XII. 17.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ Beszámoló Adventi játszóházról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
2./ Beszámoló a Nemzetiségek napjáról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
3./ Beszámoló szaloncukor-osztásról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
4./ Adománygyűjtés megszervezése. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

 
 
1./ Beszámoló Adventi játszóházról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018. 
december 8.-án Adventi játszóházat tartott a hátrányos helyzetű roma gyermekek számára. 
Elmondja, hogy a rendezvényen kb. 70 fő hátrányos helyzetű roma gyermek vett részt, a 
programon karácsonyi asztaldíszek készítésére került sor, és egy zenés műsor is szórakoztatta 
a gyermekeket. Tájékoztatást ad arról, hogy a programon megjelent gyermekek részére 
adományokból összegyűjtött plüss állatok és mikuláscsomagok is kiosztásra kerültek. 
Javasolja az Adventi játszóház megtartásáról és az ajándékozásról 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 163/2018. (XII. 17.) számú 
határozata Adventi játszóházról és ajándékozásról. 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hátrányos helyzetű roma gyermekek számára tartott Adventi játszóházról, valamint az 
adományokból kapott plüssállatok ajándékként való kiosztásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 
 

 
2./ Beszámoló a Nemzetiségek napjáról. 
Kiegészítés: 
 
Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018. 
december 15.-én a Napközi-otthonos konyha éttermében megtartotta a Nemzetiségek napja 
alkalmából szervezett programját. Elmondja, hogy a programon 35 fő roma személy vett 
részt, ahol hagyományőrző táncok kerültek bemutatásra és a roma lakosságot foglalkoztató 
témákat vetettek fel. Kiemeli, hogy a nemzetiségi önkormányzat által alapított „Nemzetiségi 
díjak” is átadásra kerültek. Javasolja a Nemzetiségek napján tartott programról 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 164/2018. (XII. 17.) számú 
határozata nemzetiségek napjáról. 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma és 
nem roma személyek részvételével zajló Nemzetiségek napja alkalmából tartott 
programról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
3./ Beszámoló szaloncukor-osztásról. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Kiegészítés: 
 



Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a korábbi ülésükön döntöttek a roma családok 
részére szaloncukor-osztásról. Elmondja, hogy kb. 150 roma család részére december 17.-én 
délelőtt kiosztásra kerültek a szaloncukrok. Javasolja a szaloncukor-osztásról szóló 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 165/2018. (XII. 17.) számú 
határozata szaloncukor-osztásról. 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi 
roma családok részére december 17.-én megvalósult szaloncukor-osztásról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
4./ Adománygyűjtés megszervezése. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy egy Segesden élő 15 éves roma fiút az 
élet olyan nehéz helyzet elé állított, amely mindenki számára talán a legborzasztóbb a világon, 
december 7-én este elveszítette édesanyját, árva maradt, hiszen édesapja már évekkel 
korábban meghalt. Javasolja, hogy a szilveszteri bálban a tombola-értékesítésből származó 
bevételt a nemzetiségi önkormányzat ajánlja fel az árván maradt roma gyermek részére, 
illetve települési szinten is gyűjtsenek adományt. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 166/2018. (XII. 17.) számú 
határozata adománygyűjtésről. 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a szilveszteri bálban a tombola-értékesítésből származó bevételt a 
nemzetiségi önkormányzat felajánlja az árván maradt roma gyermek részére, illetve a 
nemzetiségi önkormányzat települési szinten is gyűjt adományt. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
 
 



Mivel kérdés, hozzászólás a megjelentek részéről nem hangzott el, az elnök az ülés végén 
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 167/2018. (XII. 17.) 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 


