
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. április 12.-én 

(pénteken) 16.00 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 32/2019. (IV. 12.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ Beszámoló ösztöndíjak átadásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Beszámoló roma család támogatásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Beszámoló a nőnapi ajándékozásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Beszámoló az általános iskolai farsangi rendezvény támogatásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

6./ Beszámoló az óvodai jótékonysági bál támogatásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ Beszámoló a nyelvi környezetben megvalósuló táborra nyert támogatásról. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

8./ Beszámoló kulturális pályázaton nem nyert támogatásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

9./ Beszámoló a feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

 



10./ Beszámoló észrevétel benyújtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

11./ Beszámoló értekezleten való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

12./ Beszámoló élelmiszeradomány osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

13./ Vers- és mesemondó versenyen való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

14./ Anyák napi megemlékezés megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

15./ A „Roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál a Majálison” elnevezésű 

program megszervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

16./ A Somogyi Cigányok Szervezetével való együttműködési megállapodás 

megújítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot. Kiemeli a bevételek összegét, 

a hagyományőrző nyári tábor, valamint a Majális megvalósítására kapott 810.000 Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatást.  

Hangsúlyozza, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018-ban összesen 4.235.588 Ft összegű 

bevételből gazdálkodott. Az elnök javasolja a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadni. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 33/2019. (IV. 12.) számú 

határozata a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 2018. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 



2./ Beszámoló ösztöndíjak átadásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a jól tanuló, roma általános iskolás 

gyermekek részére félévkor és tanév végén ösztöndíj kerül átadásra. Elmondja, hogy a féléves 

tanulmányi átlagok alapján 2019. február hónapban az ösztöndíjak átadásra kerültek. 

Javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következők szerint határoz:  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 34/2019. (IV. 12.) számú határozata 

ösztöndíjak átadásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jól tanuló, 

roma, általános iskolás gyermekek részére átadott ösztöndíjról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

3./ Beszámoló roma család támogatásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy február hónapban a nemzetiségi 

önkormányzat támogatást nyújtott egy szerencsétlenül járt roma családnak, az Alapítvány 

Segesdért szervezeten keresztül. Kiemeli, hogy a támogatás a temetési költségek 

mérsékléséhez nyújtott segítséget. Javasolja a támogatásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következők szerint határoz:  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 35/2019. (IV. 12.) számú határozata 

támogatásról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szerencsétlenül járt roma család támogatásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 



4./ Beszámoló a nőnapi ajándékozásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntést hoztak a 

roma nők megajándékozásáról, nőnap alkalmából. Kiemeli, hogy a községben élő roma nők, 

asszonyok részére egy-egy szál virágot adott át a nemzetiségi önkormányzat, a 

közfoglalkoztatásban részt vevő roma nőket pedig megvendégelte. Javasolja a nőnapi 

ajándékozásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következők szerint határoz:  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 36/2019. (IV. 12.) számú határozata 

a nőnapi ajándékozásról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településen élő roma nők, nőnapi ajándékozásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

5./ Beszámoló az általános iskolai farsangi rendezvény támogatásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntést hoztak a 

segesdi általános iskolában tartandó farsangi mulatság nemzetiségi önkormányzat általi 

támogatásáról. Megjegyzi, hogy a rendezvény nagyon jól sikerült. Javasolja a farsangi bál 

zeneszolgáltatásának támogatásáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következők szerint határoz:  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 37/2019. (IV. 12.) számú határozata 

farsangi mulatság támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi 

általános iskolai farsang zeneszolgáltatásának támogatásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

6./ Beszámoló az óvodai jótékonysági bál támogatásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 



Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntést hoztak a 

Segesdi Tündérkert Óvoda által tartott jótékonysági bál, tombolatárggyal való támogatásáról. 

Megjegyzi, hogy a bál nagyon jól sikerült, kb. 300 ezer forint gyűlt össze. Javasolja az óvodai 

jótékonysági bál támogatásáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következők szerint határoz:  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 38/2019. (IV. 12.) számú határozata 

óvodai jótékonysági bál támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi 

Tündérkert Óvoda jótékonysági báljának tombolatárggyal való támogatásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ Beszámoló a nyelvi környezetben megvalósuló táborra nyert támogatásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2018. év végén a hagyományőrző 

nyári tábor megszervezésére is nyújtott be pályázatot a nemzetiségi önkormányzat. Kiemeli, 

hogy a tábor teljes költségvetését, azaz kb. 1.044 e Ft összeget nyertek el, tehát ötödik 

alkalommal is sikerül megszervezni a július első hetében megtartásra kerülő hagyományőrző 

nyári tábort. Javasolja a nyertes pályázatról 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 39/2019. (IV. 12.) számú 

határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma gyermekek részére megtartásra kerülő „Hagyományőrző 

nyári tábor” megszervezésére nyert támogatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

 

 



8./ Beszámoló kulturális pályázaton nem nyert támogatásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2018. év végén a Majális 

megszervezésére is nyújtott be pályázatot a nemzetiségi önkormányzat, mely sajnos nem 

nyert. Megjegyzi, hogy a támogatás nélkül is megrendezésre kerül a program, a települési 

önkormányzat támogatása révén. Javasolja a nem nyertes pályázatról 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 40/2019. (IV. 12.) számú 

határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majális 

rendezvény megtartásához igényelt támogatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

9./ Beszámoló a feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

2019. március 14. napján közzé tette a feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokat. 

Kiemeli, hogy a segesdi nemzetiségi önkormányzat 77 pontot kapott. Az elnök megjegyzi, 

hogy nagyon örül annak, hogy értékelték a nemzetiségi önkormányzatuk 2018. évi 

tevékenységét. Elmondja, hogy a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatokra 24 

pontot, a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatokra 44 pontot, és a 

nemzetiségi léttel összefüggő feladatokra 9 pontot kapott az önkormányzatuk. Javasolja a 

feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokról 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 41/2019. (IV. 12.) számú 

határozata az elért pontszámokról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

feladatalapú támogatás alapját képező pontszámokról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

10./ Beszámoló észrevétel benyújtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy mivel a nemzetiségi önkormányzat ugyanannyi 

pontot kapott a feladatalapú támogatásra, mint 2018. évben, ezért észrevételt nyújtott be. 

Elmondja, hogy az észrevétel benyújtásának alapja az volt, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

által szervezett programok nagy része hagyományon alapul. Javasolja az észrevétel 

benyújtásáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 42/2019. (IV. 12.) számú 

határozata észrevétel benyújtásáról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

feladatalapú támogatás kertében elért pontszámokra benyújtott észrevételről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

11./ Beszámoló értekezleten való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Nagyatádi Járási Hivatala, 2019. április 4.-én értekezletet tartott a nemzetiségeket érintő 

témakörökben. Elmondja, hogy szó volt a nemzetiségi támogatásokról, a járási hivatal 

működéséről, a foglalkoztatási- és képzési lehetőségekről is. Véleménye szerint nagyon 

hasznos volt a tájékoztató, melyet a Segesden élő roma személyeknek is tovább tud adni az 

elnök. Javasolja a roma nemzetiséghez tartozó személyeket érintő értekezleten való 

részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következők szerint határoz:  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 43/2019. (IV. 12.) számú határozata 

roma személyeket érintő értekezletről szóló beszámoló elfogadásáról. 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településen élő roma személyeket érintő értekezleten való részvételről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

12./ Beszámoló élelmiszeradomány osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi székhelyű fagyasztott élelmiszereket 

gyártó cég, április 4.-én fagyasztott élelmiszert ajánlott fel, a településen élő rászoruló roma 

családoknak. Az elnök kiemeli, hogy az élelmiszeradomány osztás alkalmával kb. 15 

hátrányos helyzetű roma család jutott élelmiszerhez. Javasolja az élelmiszeradomány- 

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 44/2019. (IV. 12.) számú 

határozata élelmiszeradomány osztásról való beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hátrányos 

helyzetű roma családok részére biztosított élelmiszeradomány osztásról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

13./ Vers- és mesemondó versenyen való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a segesdi általános iskolában április 16.-án vers- 

és mesemondó versenyt rendeznek, a „Költészet napja” alkalmából. Emlékeztet arra, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat minden évben díjazza a roma versekkel és mesével induló 

gyermekeket. Javasolja, hogy a díjak megvásárlására 20.000 Ft összeget határoljanak el a 

feladatalapú támogatás terhére.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 45/2019. (IV. 12.) számú 

határozata vers- és mesemondó versenyen való díjazásról. 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi 

általános iskolában megrendezésre kerülő vers- és mesemondó versenyen, roma 

versekkel és mesékkel induló gyermekek díjazásához, 20.000 Ft összeget határol el a 

feladatalapú támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

14./ Anyák napi megemlékezés megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy május első vasárnapján lesz anyák napja. 

Elmondja, hogy e napot megelőzve a nemzetiségi önkormányzat az általános iskolás korú 

roma gyermekek számára kézműves délutánt szervez, melyen a gyermekek az édesanyjuknak 

készítenek jelképes ajándékokat. Javasolja, hogy a kézműves alapanyagok megvásárlására a 

testület 15.000 Ft összeget határoljon el, a feladatalapú támogatás terhére.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 46/2019. (IV. 12.) számú 

határozata anyák napi megemlékezésről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete anyák 

napjára készülve, az általános iskolás korú roma gyermekek részére kézműves napot 

szervez, melynek költségét, 15.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

15./ A „Roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál a Majálison” elnevezésű 

program megszervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. május 1.-én 

roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivált szervez a vásártéren. Elmondja, hogy a 

programok között szerepel játékos sport-vetélkedők hagyományos roma eszközökkel, 

bemutatásra kerülnek a vándorló cigány hagyományok, valamint hagyományőrző roma zenék, 

illetve fellép a Bélavári Roma Tánccsoport. Kiemeli, hogy ez idáig 12 főző csoport jelezte a 

részvételi szándékát, akiknek az alapanyagot a nemzetiségi önkormányzat biztosítja. 

Javasolja, hogy a testület a program megszervezéséhez 500.000 Ft összeget a feladatalapú 

támogatás terhére 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 47/2019. (IV. 12.) számú 

határozata Majális megszervezéséről.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a 

„Roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál a Majálison” elnevezésű program 

2019. május 1. napján történő megrendezésével. A képviselő-testület a program 

megtartásához 500.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

16./ A Somogyi Cigányok Szervezetével való együttműködési megállapodás megújítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagja a Somogyi 

Cigányok Szervezetének, a tagsággal járó 10.000 Ft összegű éves tagdíjat is minden évben 

kifizeti a nemzetiségi önkormányzat. Kiemeli, hogy a Somogyi Cigányok Szervezete 

megkereste a nemzetiségi önkormányzatot, hogy újítsák meg az együttműködési 

megállapodást. Javasolja az együttműködési megállapodás megújítását, a jövőbeni 

kapcsolattartás érdekében.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 48/2019. (IV. 12.) számú 

határozata együttműködési megállapodás megújításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a jövőbeni szorosabb együttműködési érdekében megújítja a Somogyi 

Cigányok Szervezetével korábban kötött együttműködési megállapodást.  

 

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 49/2019. (IV. 12.) 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 


