
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. június 7.-én 

(pénteken) 14 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 62/2019. (VI. 7.) számú határozata 

az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló az általános iskolában tartott gyermeknapról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ Beszámoló élelmiszeradomány osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Beszámoló a Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Beszámoló a települési önkormányzathoz beadott kérelemről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Az elnök május havi kiküldetési rendelvényének elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

6./ Az „V. Roma hagyományőrző nyári tábor” szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ Roma Sport- és Családi Délután megszervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

 

1./ Beszámoló az általános iskolában tartott gyermeknapról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

 



Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a korábbi döntésüknek megfelelően az általános 

iskola által szervezett gyermeknapon a nemzetiségi önkormányzat is részt vett, légvárral 

palacsinta- és lángossütéssel támogatta a rendezvényt. Emlékezteti a megjelenteket, hogy az 

általános iskolai gyermeknap az iskola udvarán került megszervezésre 2019. május 31.-én. 

Javasolja az általános iskolai gyermeknapról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 63/2019. (VI. 7.) számú határozata 

általános iskolában tartott gyermeknapról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

általános iskolai gyermeknapon való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

  

 

2./ Beszámoló élelmiszeradomány osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

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

gyártó cég, június 3.-án 30 karton fagyasztott élelmiszert ajánlott fel, a segesdi roma, 

rászoruló családoknak. Az elnök kiemeli, hogy az élelmiszeradomány osztás alkalmával 40 

hátrányos helyzetű roma család jutott élelmiszerhez. Javasolja az élelmiszeradomány 

osztásról való 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 64/2019. (VI. 7.) számú határozata 

élelmiszeradomány-osztásról szóló 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 

 

 

3./ Beszámoló a Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 



Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat Csurgón, 2019. 

június 2.-án Roma Kulturális Napon vett részt. Kiemeli, hogy nagyon hasznos volt a 

találkozó, a tapasztaltszerzés és az információkhoz jutás miatt. Javasolja a csurgói Roma 

Kulturális Napon 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 65/2019. (VI. 7.) számú határozata 

Roma Kulturális Napról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a csurgói 

Roma Kulturális Napon való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

4./ Beszámoló a települési önkormányzathoz beadott kérelemről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat támogatási kérelmet 

nyújtott be a települési önkormányzathoz, az ötödik hagyományőrző nyári tábor anyagi 

támogatása céljából. Kiemeli, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete még a 

júniusi ülésén dönteni fog a támogatásról, illetve a támogatás mértékéről. Javasolja a 

települési önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelemről 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 66/2019. (VI. 7.) számú határozata 

települési önkormányzat támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd 

Község Önkormányzatához benyújtott, az V. Roma Hagyományőrző Nyári Tábor 

támogatására irányuló kérelemről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

 

5./ Az elnök május havi kiküldetési rendelvényének elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 



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

május 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 elősegítették a kapcsolatok kiépítését és bővítését. Javasolja, hogy a testület, 

az elnök nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken 

való részvételéhez kapcsolódó május havi kiküldetési rendelvényt fogadja el.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Az elnök az elnök-helyettes javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 67/2019. (VI. 7.) számú határozata 

május havi kiküldetési rendelvény elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 

nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 

részvételéhez kapcsolódó, 2019. május 1. napjától 2019. május 31. napjáig terjedő 

időszakra vonatkozó kiküldetési rendelvényét jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

 

6./ Az „V. Roma Hagyományőrző nyári tábor” szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a nyári tábor megszervezése címen 

benyújtott pályázatuk ismételten sikeres volt, az igényelt 1.044.641 Ft összeget el is nyerte a 

nemzetiségi önkormányzat. Elmondja, hogy kérelemmel fordult a települési önkormányzat 

polgármesteréhez, hogy amennyiben a költségvetésük engedi, támogassák a nyári tábor 

színvonalas megszervezését. Kiemeli, hogy a programok között szerepel beás nyelvoktatás, 

roma táncoktatás, kosárfonás, kirándulások és prevenciós előadások. Véleménye szerint a 

nemzetiségi önkormányzatnak is hozzá kellene járulnia a roma gyermekek nyári 

táborozáshoz. Javasolja, hogy 300.000 Ft összeggel a nemzetiségi önkormányzat is járuljon 

hozzá a tábor megtartásához. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 68/2019. (VI. 7.) számú határozata 

a nyári tábor költségeihez való hozzájárulásról.  

 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. július hónapban 

megszervezésre kerülő „V. Roma Hagyományőrző nyári tábor” programjainak 

színvonalasabb megtartásához 300.000 Ft felhasználását engedélyezi, a feladatalapú 

támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ Roma Sport- és Családi Délután megszervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. 

június 16-án Roma Sport- és Családi Délutánt szervez, ahol vetélkedőkön, hagyományőrző 

táncon vehetnek részt a felnőttek, a gyermekek pedig légváron ugrálhatnak.  

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

Nagyon jó ötletnek tartja a roma délután megszervezését. 

 

Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 200.000 Ft összeget határoljon el a 

Roma Sport- és Családi Délután megszervezéséhez.   

 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 69/2019. (VI. 7.) számú határozata 

Roma Sport- és Családi Délután megszervezéséről.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. június hónapban 

megszervezésre kerülő Roma Sport- és Családi Délután programjainak megtartásához 

150.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

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 70/2019. (VI. 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 


