
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. november 

18.-án (hétfőn) 15.00 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 

megtartott közmeghallgatásos üléséről. 

 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Georgina és Orsós Klaudia nemzetiségi képviselők, 

valamint a jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

A közmeghallgatásos ülésen jelen van 11 fő segesdi lakós. 

 

Távol (igazoltan): Széll Alexandra elnök-helyettes és Orsós Balázs nemzetiségi képviselő. 

 

Széll Árpádné elnök köszönti a közmeghallgatásos ülésen megjelent segesdi lakósokat, 

képviselőtársait és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős testület 3 tagja jelen van, az ülést 

megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 118/2019. (XI. 18.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyed évi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Beszámoló Lecsó-fesztiválról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Beszámoló a szüreti felvonuláson való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Beszámoló a választási fórumról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

6./ Beszámoló ruhaadomány osztásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ Beszámoló az október 23.-i koszorúzásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

 



8./ Beszámoló véradásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök  

 

9./ Erzsébet-Katalin Bál szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

10./ A NEMZ-TAB-20. kódszámú pályázat benyújtása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

11./ A NEMZ-KUL-20. kódszámú pályázat benyújtása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

12./ Nemzetiségek Napjának megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

13./ Mikulásnapi ajándékok nyújtása roma gyermekek részére. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

14./ Adventi játszóház szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

15./ Együttműködési megállapodások megkötése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

16./ Az elnök szeptember és október havi kiküldetési rendelvényének elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a költségvetés módosítása kötelező. 

Minden gazdasági eseményhez kell, hogy tartozzon előirányzat, tehát az előterjesztésben a 

szükséges módosítások lettek átvezetve. Javasolja, hogy a testület a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetésének módosítását fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 119/2019. (XI. 18.) számú 

határozata a költségvetés módosításáról. 

 

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

költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy az előterjesztés tényadatokat 

tartalmaz, szeptember 30. napjáig. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy nagyon 

lényeges az, hogy mely kiadások tartoznak a működési- és mely kiadások a feladatalapú 

támogatás körében elszámolható kiadások közé. A működési támogatást december 31-ig, a 

feladatalapú támogatást pedig következő év április 30-ig kell elkölteni. Nagyon fontos, hogy 

figyelemmel kísérjék a kiadásokat, hogy ne kelljen semmit visszafizetni a támogatásból.  

 

Az elnök megköszöni a jegyző asszony tájékoztatását. Széll Árpádné elnök javasolja a 

háromnegyed évi beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 120/2019. (XI. 18.) számú 

határozata a költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetés harmadik 

negyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

3./ Beszámoló Lecsó-fesztiválról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2019. szeptember 28-án a nemzetiségi 

önkormányzat Lecsó-fesztivált szervezett. Kiemeli, hogy a programon 13 csapat versenyzett a 

legjobb „lecsófőző” címért. Hangsúlyozza, hogy roma és nem roma csapatok egyaránt 

összemérték a tudásukat a főzőversenyen. Javasolja a hagyományos roma ételeket és roma 

zenéket felelevenítő Lecsó-fesztiválról szóló beszámoló elfogadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 121/2019. (XI. 18.) számú 

határozata Lecsó-fesztiválról szóló beszámolóról. 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 

szeptember 28. napján tartott, roma ételeket és roma zenéket is felelevenítő Lecsó-

fesztiválról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a települési önkormányzathoz 

benyújtott kérelem alapján 150.000 Ft összegű támogatásban részesült a nemzetiségi 

önkormányzat, mely összeget a Lecsó-fesztiválon használhattak fel. Javasolja a települési 

önkormányzat által nyújtott támogatásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 122/2019. (XI. 18.) számú 

határozata települési önkormányzat támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd 

Község Önkormányzatához benyújtott, a Lecsó-fesztivál szervezésének támogatására 

irányuló kérelemről, illetve a kapott támogatásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a testület 500.000 Ft összeget hagyott 

jóvá a Lecsó-fesztivál megtartásához. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a programok 

megtartása 110.000 Ft-al meghaladta a jóváhagyott összeget. Javasolja, hogy a testület utólag 

hagyja jóvá a 110.000 Ft többletköltséget. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 123/2019. (XI. 18.) számú 

határozata többletköltség jóváhagyásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lecsó-

fesztivál megtartásának többletköltségét, azaz 110.000 Ft összeget utólag jóváhagyja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

4./ Beszámoló a szüreti felvonuláson való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 



Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az október 5-én tartott szüreti felvonuláson a 

nemzetiségi önkormányzat biztosította a tangóharmonikás kíséretet. Kiemeli, hogy roma 

hagyományőrző zenék elevenedtek fel a felvonuláson. Javasolja a szüreti felvonulásról szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 124/2019. (XI. 18.) számú 

határozata szüreti felvonulásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szüreti 

felvonuláson biztosított roma hagyományőrző tangóharmonikás zenéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

5./ Beszámoló a választási fórumról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2019. október 13-án nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választására is sor került. Elmondja, hogy 2019. október 8-án választási fórumot 

tartottak az indulni kívánó képviselők részvételével. Kiemeli, hogy nagy számú roma 

közönség hallgatta a már megvalósult és a megvalósítani kívánt programokat. Javasolja a 

roma személyeknek tartott választási fórumról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 125/2019. (XI. 18.) számú 

határozata választási fórum tartásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

lakosságnak tartott választási fórumról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

6./ Beszámoló ruhaadomány osztásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 



Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kaposvári Karitasz ismételten ajánlott fel 

ruhákat a nemzetiségi önkormányzatnak. Elmondja, hogy a zömében téli ruhákból álló 

csomagot a nemzetiségi önkormányzat osztotta ki 2019. október 17.-én 50 hátrányos helyzetű 

roma családnak. Kiemeli, hogy téli ruhák és cipők voltak az adomány között. Javasolja a 

ruhaadomány-osztásról való beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 126/2019. (XI. 18.) számú 

határozata ruhaadomány-osztásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50 

hátrányos helyzetű roma család részére biztosított, főként téli ruhákból álló 

ruhaadomány osztásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ Beszámoló az október 23.-i koszorúzásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a településen tartott október 23.-i ünnepségen a 

nemzetiségi önkormányzat a második világháborús emlékműnél koszorút helyezett el, a 1956-

os forradalom- és szabadságharc emlékére. Javasolja a koszorúzásról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 127/2019. (XI. 18.) számú 

határozata koszorúzásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 

október 23.-i ünnepségen történt koszorúzásról és megemlékezésről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 



8./ Beszámoló véradásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök  

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a Magyar Vöröskereszt Nagyatádi Szervezetének 

tevékenységében aktívan részt vesz, már évek óta. Kiemeli, hogy ez az aktivitás abban 

nyilvánul meg, hogy roma nemzetiségű személyeket ösztönöz véradásra. Hangsúlyozza, hogy 

a legutóbb Segesden, 2019. október 31.-én a Szociális Otthonban megrendezésre került 

véradáson 15 fő roma személy jelent meg. Javasolja a véradáson való részvételről szóló 

beszámoló elfogadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 128/2019. (XI. 18.) számú 

határozata roma véradáson való részvételről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

személyek véradáson való részvételéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

9./ Erzsébet-Katalin Bál szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

november 23.-án, a hagyományok felelevenítése céljából megtartja a második Erzsébet-

Katalin bált. Kiemeli, hogy a roma hagyományok megelevenítése érdekében, roma előadó 

szórakoztatja majd a bálon résztvevőket. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a bál 

megszervezéséhez 60.000 Ft összeget határoljon el, a feladatalapú támogatás terhére.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 129/2019. (XI. 18.) számú 

határozata bál megszervezéséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

hagyományok felelevenítése céljából 2019. november 23. napján megtartásra kerülő 

Erzsébet-Katalin Bál szervezéséhez 60.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú 

támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 



10./ A NEMZ-TAB-20. kódszámú pályázat benyújtása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy meghirdették a nemzetiségi önkormányzatok által megpályázható 

támogatási kiírásokat. Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020-ban is 

szeretné megtartani a „Hagyományőrző nyári tábort”, hatodik alkalommal. Elmondja, hogy a 

programok hasonlóan alakulnának, mint az elmúlt években. Kiemeli, hogy a beás 

nyelvoktatás, kosárfonás és a vándor cigányok életének bemutatása is szerepelne a programok 

között. Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 130/2019. (XI. 18.) számú 

határozata pályázat benyújtásáról. 

 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, hogy 

pályázatot nyújt be a „nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, 

művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának támogatására” 

elnevezésű, NEMZ-TAB-20 kódszámú pályázati kiírásra, a „VI. Hagyományőrző 

nyári tábor” megszervezése érdekében.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

11./ A NEMZ-KUL-20 kódszámú pályázat benyújtása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 2020-ra vonatkozóan is összeállított 

egy programot, amely alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020. május 9.-én „Roma 

Hagyományőrző Gasztronómiai Fesztivált” szervezne a községben. Elmondja, hogy a 

programok között szerepel roma ételek bemutatása és főzőverseny, roma hagyományőrző tánc 

felelevenítése, roma előadóktól roma zenék előadása, valamint a vándor cigányok életének 

bemutatása (teknővájás, sátrazás). Kiemeli, hogy a pályázati kiírás keretében lehetőség van 

több pályázat benyújtására is. Elmondja, hogy a roma fesztivál mellett egy csatkai 

kirándulásra is nyújt be pályázatot a nemzetiségi önkormányzat, a roma hitélet felelevenítése 

céljából.  Javasolja a roma hagyományőrző nap, és a csatkai kirándulás megtartására irányuló 

pályázat benyújtását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 



A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 131/2019. (XI. 18.) számú 

határozata kulturális pályázat benyújtásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, hogy 

pályázatot nyújt be a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására” 

elnevezésű, NEMZ-KUL-20 kódszámú pályázati kiírásra, a „Roma Hagyományőrző 

Gasztronómiai Fesztivál”, valamint a csatkai kirándulás megszervezése érdekében.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

12./ Nemzetiségek Napjának megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy november 30-án nemzetiségi önkormányzat 

Nemzetiségi Napot szervez.  

Elmondja, hogy ennek alkalmából a nemzetiségi önkormányzat „Nemzetiségi Díjat” adna át, 

az arra méltó személynek. Kiemeli, hogy az ünnepséget követően állófogadás és roma 

hagyományőrző kulturális műsorok bemutatására kerülne sor. Javasolja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat a Nemzetiségek Napjának megtartásához 80.000 Ft összeget határoljon el, a 

feladatalapú támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 132/2019. (XI. 18.) számú 

határozata Nemzetiségek Napjának szervezéséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete 80.000 Ft összeget 

határol el a feladatalapú támogatás terhére, a 2019. november 30. napján 

megszervezésre kerülő „Nemzetiségek Napja” megtartásához.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

13./ Mikulásnapi ajándékok nyújtása roma gyermekek részére. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 



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

évben, Mikulás-napján adományokból összegyűjtött játékokkal örvendezteti meg a 

településen élő hátrányos helyzetű roma gyermekeket. Elmondja, hogy az ajándékozásra 

december 6-án kerül sor, amikor is a télapó házhoz viszi a roma gyermekeknek a játékokat. 

Javasolja, hogy a testület értsen egyet a roma gyermekek megajándékozásával. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 133/2019. (XI. 18.) számú 

határozata mikulás-napi ajándékozásról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, hogy 

2019. december 6-án adományokból összegyűjtött játékokat visz a hátrányos helyzetű 

roma gyermekeknek, Mikulás-napja alkalmából.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

14./ Adventi játszóház szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat az idei 

évben is szeretné megszervezni az adventi játszóházat a községben. Elmondja, hogy a 

program megtartására december 7.-én délután kerülne sor. Kiemeli, hogy a programot a 

családsegítő szolgálattal és a múzeummal közösen valósítanák meg. Elmondja, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat a résztvevő gyermekek ellátását biztosítaná. Az elnök javasolja, 

hogy 30.000 Ft összeget határoljanak el az adventi játszóházon részt vevő gyermekek és 

felnőttek megvendégelésére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 134/2019. (XI. 18.) számú 

határozata az adventi játszóház megszervezéséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 30.000 Ft összeget határol el a 

hátrányos helyzetű roma gyermekek részére tartandó „Adventi játszóház” elnevezésű 

program megszervezéséhez. A testület a program megszervezésének költségét, a 

feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



15./ Együttműködési megállapodások megkötése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a korábbi önkormányzati ciklusban 

több nemzetiségi önkormányzattal is kötöttek együttműködési megállapodást. Kiemeli, hogy 

több új nemzetiségi önkormányzat is alakult a választásokat követően, akikkel 

együttműködési megállapodást szeretnének kötni. Javasolja az új nemzetiségi 

önkormányzatokkal, illetve az új elnökökkel való együttműködési megállapodások 

megkötését. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 135/2019. (XI. 18.) számú 

határozata együttműködési megállapodások megkötéséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy a választásokat 

követően létrejött új nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint az új elnökökkel 

együttműködési megállapodást köt a roma hagyományok erősítése, az 

információáramlás, valamint a roma személyeket érintő tevékenységek elősegítése 

érdekében. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

16./ Az elnök szeptember és október havi kiküldetési rendelvényének elfogadása. 

Előadó: Orsós Klaudia nemzetiségi képviselő 

 

Széll Árpádné a napirendi pont tárgyalása előtt bejelenti, hogy nem kívánja elszámolni a 

szeptember és október havi kiküldetési költségét, mivel az év végéig még sok program 

megszervezése vár a nemzetiségi önkormányzatra, melyhez szüksége van a rendelkezésre álló 

feladatalapú támogatásra. 

 

A jelen lévő nemzetiségi képviselők az elnök bejelentését tudomásul veszik. 

 

 

Széll Árpádné elnök 

 

Megkérdezi, hogy a közmeghallgatásos ülésen megjelent segesdi lakósoknak van-e kérdése, 

hozzászólása. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás a megjelent részéről nem hangzott el, az elnök a 

közmeghallgatásos ülés végén javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Széll Georgina 

nemzetiségi képviselő kijelölését. 

 



A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 136/2019. (XI. 18.) számú 

határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a közmeghallgatásos ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Széll Georgina 

nemzetiségi képviselőt 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 Georgina 

                         elnök                      jkv. hitelesítő 


