
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. február 14.-
én (csütörtökön) 11 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 
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 18/2019. (II. 14.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ Beszámoló a Fiatal Romák Országos Szövetségével megkötött együttműködési 
megállapodásról.    
Előadó: Széll Árpádné elnök 

 
2./ Beszámoló tagdíj befizetéséről. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 
 

3./ Nőnapi ajándékozás megtárgyalása. 
 Előadó: Széll Árpádné elnök 
 

4./ Az általános iskolai farsang támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
5./ Az óvodai jótékonysági bál támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
6./ Az elnök kiküldetési rendelvényének elfogadása. 
Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 
 

 
1./ Beszámoló a Fiatal Romák Országos Szövetségével megkötött együttműködési 
megállapodásról.    
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntés született arról, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Fiatal Romák Országos 
Szövetségével. Kiemeli, hogy a megállapodást megkötötték, tehát a jövőben a kapcsolattartás 
és az információáramlás folyamatos lesz.  



Az elnök javasolja az együttműködési megállapodás megkötéséről 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 19/2019. (II. 14.) számú 
határozata beszámoló elfogadásáról. 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fiatal 
Romák Országos Szövetségével az együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
2./ Beszámoló tagdíj befizetéséről. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a januári ülésen döntés született a Dél-
Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezetének tagdíj átutalásáról. Emlékezteti a testületi 
tagokat, hogy 2015-ben döntöttek a Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezetével kötött 
együttműködési megállapodás elfogadásáról. Véleménye szerint nagyon hasznos 
információkhoz jut a nemzetiségi önkormányzat a szervezeten keresztül. Elmondja, hogy a 
10.000 Ft összegű tagdíj átutalásra került. Javasolja a tagdíj átutalásáról 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 20/2019. (II. 14.) számú 
határozata beszámoló elfogadásáról. 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-
Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezetének tagdíj átutalásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
3./ Nőnapi ajándékozás megtárgyalása.  
Előadó: Széll Árpádné elnök 



Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018-ban nőnap 
alkalmából köszöntötte és megvendégelte a roma nőket. Javasolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat 2019-ben is köszöntse egy szál virággal a községben élő roma nőket, és erre 
40.000 Ft összeget határoljon el a képviselő-testület. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólás: 
 
Széll Alexandra elnök-helyettes 
 
Elmondja, hogy kb. 100 fő roma nő van a községben, véleménye szerint is jó ötlet a 
köszöntés. 
 
A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 21/2019. (II. 14.) számú 
határozata nőnapi köszöntésről.  
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
községben élő roma nők köszöntésére egy-egy szál virágot vásárol, melynek költségét, 
azaz 40.000 Ft összeget, a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
A döntés meghozatalát követően az elnök javasolja, hogy a közfoglalkoztatásban jelenleg 
dolgozó 30 fő roma nőt lássa vendégül a nemzetiségi önkormányzat, nőnap alkalmából. 
Javasolja, hogy a vendéglátásra 20.000 Ft összeget határoljon el a testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2019. (II. 14.) számú 
határozata nőnapi vendéglátásról.  
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közfoglalkoztatásban jelenleg dolgozó 30 fő roma nő vendéglátására 20.000 Ft 
összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
4./ Az általános iskolai farsang támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 

 



Kiegészítés: 
 
Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a segesdi általános iskolában február 
15.-én és 16.-án szervezik meg a farsangi mulatságot. Javasolja, hogy a farsangi bál 
zeneszolgáltatását a nemzetiségi önkormányzat 20.000 Ft összeggel támogassa. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 23/2019. (II. 14.) számú 
határozata farsangi mulatság támogatásáról.  
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi 
IV. Béla Király Általános Iskolában megrendezésre kerülő farsangi mulatság 
zeneszolgáltatását 20.000 Ft összeggel támogatja. A képviselő-testület a 20.000 Ft 
összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 
 
5./ Az óvodai jótékonysági bál támogatása. 
Előadó: Széll Árpádné elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. 
március 9.-én jótékonysági bált szervez a Művelődési házban. Emlékezteti a megjelenteket, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat és az óvoda közötti együttműködési megállapodás az 
egymás kölcsönös támogatását is tartalmazza. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
10.000 Ft értékben vásároljon tombolatárgyat a jótékonysági bálra.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 24/2019. (II. 14.) számú 
határozata óvodai jótékonysági bál támogatásáról.  
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi 
Tündérkert Óvoda 2019. március 9. napjára szervezett jótékonysági bálját 10.000 Ft 
értékű tombolatárggyal támogatja. A képviselő-testület a 10.000 Ft összeget a 
feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Széll Árpádné elnök 

 



6./ Az elnök kiküldetési rendelvényének elfogadása. 
Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 
 
Kiegészítés: 
 
Az elnök-helyettes tájékoztatja a megjelenteket, hogy Széll Árpádné elnök benyújtotta a 2018. 
november, december és a 2019. január 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 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 25/2019. (II. 14.) számú 
határozata kiküldetési rendelvényről. 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az elnök 
nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 
részvételéhez kapcsolódó, 2018. november és december hónapra, valamint a 2019. 
január hónapra 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 26/2019. (II. 14.) 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 


