
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. május 14.-én 

(kedden) 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 50/2019. (V. 14.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló műhelyrendezvényen való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ Beszámoló kifogásnak helyt adó döntésről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Beszámoló „Roma Költők Napján” való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Beszámoló szakmai konferencián való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Beszámoló a vers- és mesemondó versenyen a tanulók díjazásáról.  

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

6./ Beszámoló az Anyák-napi kézműves délutánról.  

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ Beszámoló a „Roma Hagyományőrző- és Gasztronómiai Fesztivál a Majálison” 

elnevezésű programról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

8./ Gyermeknap megszervezése hátrányos helyzetű roma gyermekek részére. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

 



9./ Az elnök 2019. február, március és április havi kiküldetési rendelvényének 

elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

 

1./ Beszámoló műhelyrendezvényen való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés:  

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. március 28.-án Kaposváron, egy 

műhelyrendezvényen vett részt a közeljövőben induló, vagy már elindult képzésekkel 

kapcsolatban. Elmondja, hogy a rendezvényen megismerhették a felzárkózási mentorhálózat 

fejlesztése című projektet, illetve más munkaerő-piaci programokat. Javasolja a roma 

lakosságot érintő műhelyrendezvényen való részvételről 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 51/2019. (V. 14.) számú 

határozata műhelyrendezvényen való részvételről szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településen élő roma lakosság munkaerő-piaci elhelyezkedését érintő 

műhelyrendezvényen való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

2./ Beszámoló kifogásnak helyt adó döntésről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés:  

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a feladatalapú támogatás alapját 

képező pontszámokkal kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzat észrevételt nyújtott be. 

Kiemeli, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kifogásnak helyt adott, és 11 ponttal 

emelte a korábbi 77 pontot, tehát összesen 88 pontos eredményt ért el az önkormányzat. 

Javasolja a kifogásnak helyt adó döntésről 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 52/2019. (V. 14.) számú 

határozata kifogásnak helyt adó döntésről szóló beszámoló elfogadásáról. 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

feladatalapú támogatás alapját képező pontokra benyújtott kifogásnak helyt adó 

döntésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

3./ Beszámoló „Roma Költők Napján” való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés:  

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. április 16.-án Nagyatádon a 

Nagyatádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében részt vett a „Roma Költők 

Napján”, mely rendezvényen a cigányság irodalmi remekei kerültek bemutatásra. Javasolja a 

„Roma Költők Napja” elnevezésű rendezvényen való részvételről 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 53/2019. (V. 14.) számú 

határozata „Roma Költők Napjáról” szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

cigányság irodalmi remekeit megjelenítő, a Nagyatádi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat által szervezet „Roma Költők Napja” elnevezésű rendezvényen való 

részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

4./ Beszámoló szakmai konferencián való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés:  

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. április 24.-én Kaposváron, a 

Somogy Megyei Kormányhivatal szervezésében szakmai konferencián vett részt. Kiemeli, 

hogy a konferencián szó esett a nemzetiségpolitika aktualitásairól, a nemzetiségi 

önkormányzatot érintő működési és feladatalapú támogatások eljárásrendjéről, valamint a 

2019. évi nemzetiségi választásokról. Javasolja a nemzetiségi önkormányzat működését érintő 

szakmai konferencián való részvételről 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 54/2019. (V. 14.) számú 

határozata konferencián való részvételről szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat működését érintő szakmai konferencián való részvételről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

5./ Beszámoló a vers- és mesemondó versenyen a tanulók díjazásáról.  

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

versmondó versenyt rendeztek, a „Költészet napja” alkalmából. Emlékeztet arra, hogy 

korábban döntést hoztak a részt vevő roma gyermekek díjazásáról. Elmondja, hogy a 

versenyen 14 fő roma és olyan nem roma gyermek részesült tárgyjutalomban, akik roma 

nyelven szavaltak verset. Javasolja a versenyen való részvételről 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 55/2019. (V. 14.) számú 

határozata díjazásról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi 

általános iskolában megrendezésre került versmondó versenyen részt vett, 14 fő roma 

és nem roma tanuló díjazásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

6./ Beszámoló az Anyák-napi kézműves délutánról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban döntést hoztak arról, hogy 2019. május 

4.-én kézműves délutánt szerveznek a roma gyermekek számára, ahol az édesanyjuknak 

készíthetnek ajándékokat Anyák-napjára.  



Kiemeli, hogy a kézműves délutánon 42 fő roma gyermek vett részt, akik a program 

keretében papírból készült virágot készítettek az édesanyjuknak. Javasolja az Anyák-napi 

kézműves délutánról 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 56/2019. (V. 14.) számú 

határozata anyák napi kézműves délutánról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

gyermekek részére szervezett Anyák-napi kézműves délutánról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ Beszámoló a „Roma Hagyományőrző- és Gasztronómiai Fesztivál a Majálison” 

elnevezésű programról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 

korábban döntést hozott a hagyományőrző majális megszervezéséről. Elmondja, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat szervezésében 2019. május 1. napján került megrendezésre a 

majális, a „vásártéren”. Kiemeli, hogy a programok között szerepelt főzőverseny 

hagyományos roma ételekből, melyen 14 csapat vett részt, a hagyományos roma zenék 

népszerűsítésére tangóharmonikás, és hagyományőrző tánccsoport is fellépett. Hangsúlyozza, 

hogy nagyon jól sikerült a rendezvény, ahol roma és nem roma személyek együtt tölthettek 

egy napot. Az elnök javasolja „Roma Hagyományőrző- és Gasztronómiai Fesztivál a 

Majálison” elnevezésű 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 57/2019. (V. 14.) számú 

határozata a roma majális megtartásáról szóló beszámoló elfogadásáról.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma és 

nem roma személyek egymás kultúráinak megismerését célzó, 2019. május 1. napján 

megtartásra került, a roma hagyományokat erősítő „Roma Hagyományőrző- és 

Gasztronómiai Fesztivál a Majálison” elnevezésű programról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a települési önkormányzat is 

támogatta anyagilag a majális megtartását, erősítve a két önkormányzat közötti 

együttműködést. Javasolja a települési önkormányzattal való együttműködés jövőbeni szem 

előtt tartását és erősítését. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 58/2019. (V. 14.) számú 

határozata települési önkormányzattal való együttműködés erősítéséről.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 

abban, hogy a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött 

szoros együttműködést a jövőben is erősítsék. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

8./ Gyermeknap megszervezése hátrányos helyzetű roma gyermekek részére. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a tavalyi 

évben is szervezett gyermeknapi kirándulást a hátrányos helyzetű roma gyermekek részére, 

gyermeknap alkalmából. Elmondja, hogy idén a Sportpályán szervezne a nemzetiségi 

önkormányzat gyermeknapot, ahol légvárral, vetélkedőkkel, túra szervezésével 

szórakoztatnák a gyermekeket. Javasolja, hogy a program megtartásához a nemzetiségi 

önkormányzat 150.000 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 59/2019. (V. 14.) számú 

határozata gyermeknap megszervezéséről.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. május 31. napján a 

hátrányos helyzetű roma gyermekek részére megrendezésre kerülő gyereknap 

megszervezéséhez 150.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

9./ Az elnök 2019. február, március és április havi kiküldetési rendelvényének 

elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

Kiegészítés: 

 



Az elnök-helyettes tájékoztatja a megjelenteket, hogy Széll Árpádné elnök benyújtotta a 2019. 

február, március és április hónapra vonatkozó kiküldetési rendelvényét. Kiemeli, hogy azért 

nem az adott hónapot követően került elszámolásra a kiküldetése, mivel a programok 

megvalósítására kellett elsődlegesen a pénz. 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 2019. február, március és április 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 60/2019. (V. 14.) számú 

határozata kiküldetési rendelvényről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az elnök 

nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 

részvételéhez kapcsolódó, 2019. február 1. napjától 2019. április 30. napjáig terjedő 

időszakra vonatkozó kiküldetési rendelvényét jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

 

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 61/2019. (V. 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 

 

Az elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

       Széll Árpádné                           Széll Alexandra 

              elnök                                         jkv. hitelesítő 


