
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. december 

19.-én (csütörtökön) 16.00 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes és Széll Georgina 

nemzetiségi képviselő, valamint a jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin 

jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Orsós Klaudia és Orsós Balázs Vendel nemzetiségi képviselők. 

 

Széll Árpádné elnök köszönti az ülésen megjelent képviselőtársát 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 140/2019. (XII. 19.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló Erzsébet-Katalin bálról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ Beszámoló pályázatok sikeres benyújtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Beszámoló a Nemzetiségek napjáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Beszámoló a „Házhoz megy a Mikulás” programról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Beszámoló Adventi játszóházról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

6./ Beszámoló együttműködési megállapodások megkötéséről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ „Évbúcsúztató a romákkal” program megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

8./ Beszámoló a 2019. évben végzett tevékenységről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 



1./ Beszámoló Erzsébet-Katalin bálról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy november 23.-án hagyományteremtő céllal a 

nemzetiségi önkormányzat megszervezte az Erzsébet-Katalin bált a segesdi Művelődési 

házban. Kiemeli, hogy a bál nagyon jól sikerült. Elmondja, hogy a bál keretein belül roma 

előadók szórakoztatták a közönséget. Javasolja a bálról 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 141/2019. (XII. 19.) számú 

határozata Erzsébet-Katalin bálról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

november 23.-án, roma és nem roma személyek részvételével tartott Erzsébet-Katalin 

bálról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

2./ Beszámoló pályázatok sikeres benyújtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat sikeresen 

benyújtotta a hagyományőrző nyári tábor megtartására és a csatkai hitéleti kirándulás 

megszervezésére irányuló pályázatokat. Javasolja a NEMZ-TAB-20 kódszámú, valamint a 

NEMZ-KUL-20 kódszámú pályázatok sikeres benyújtásáról 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 142/2019. (XII. 19.) számú 

határozata pályázatok benyújtásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi 

roma közösséget érintő NEMZ-TAB-20 kódszámú, valamint a NEMZ-KUL-20 

kódszámú pályázatok sikeres benyújtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 



3./ Beszámoló a Nemzetiségek napjáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. 

november 30-án az önkormányzat házasságkötő termében megtartotta a Nemzetiségek napja 

alkalmából szervezett programját. Elmondja, hogy a programon 30 fő roma személy vett 

részt, ahol hagyományőrző táncok kerültek bemutatásra és a roma lakosságot foglalkoztató 

témákat vetettek fel. Kiemeli, hogy a nemzetiségi önkormányzat által alapított „Nemzetiségi 

díj” is átadásra került. Javasolja a Nemzetiségek napján tartott programról 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 143/2019. (XII. 19.) számú 

határozata nemzetiségek napjáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma és 

nem roma személyek részvételével zajló Nemzetiségek napja alkalmából tartott 

programról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Beszámoló a „Házhoz megy a Mikulás” programról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai 2019. 

december 6-án este adományokból kapott játékokat vittek a hátrányos helyzetű roma 

gyermekeknek. Kiemeli, hogy a gyerekek nagyon örültek a Mikulásnak és az ajándékoknak 

is. Megjegyzi, hogy a „Házhoz megy a Mikulás” program is már hagyománynak tekinthető. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 144/2019. (XII. 19.) számú 

határozata házhoz megy a mikulás programról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma gyermekeknek játékokat biztosító „Házhoz megy a Mikulás” 

programról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



5./ Beszámoló Adventi játszóházról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. 

december 7.-én, a családsegítő szolgálattal, valamint a múzeummal közösen Adventi 

játszóházat tartott a hátrányos helyzetű roma gyermekek számára. Elmondja, hogy a 

rendezvényen kb. 60 fő hátrányos helyzetű roma gyermek vett részt, a programon karácsonyi 

asztaldíszek készítésére került sor, és zenés műsor is szórakoztatta a gyermekeket. Javasolja 

az Adventi játszóház megtartásáról és az ajándékozásról 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 145/2019. (XII. 19.) számú 

határozata Adventi játszóházról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma gyermekek számára tartott Adventi játszóházról, valamint az 

adományokból kapott plüssállatok ajándékként való kiosztásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

6./ Beszámoló együttműködési megállapodások megkötéséről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat már az 

előző öt éves ciklusban is kötött együttműködési megállapodásokat más roma 

önkormányzatokkal, intézményekkel, szervezetekkel. Kiemeli, hogy az új öt éves ciklusban is 

fontosnak tartja az együttműködési megállapodások megkötését, és a tényleges 

együttműködés megvalósítását. Tájékoztatást ad arról, hogy több újonnan alakult nemzetiségi 

önkormányzattal kötöttek együttműködési megállapodást. Javasolja az együttműködési 

megállapodások megkötéséről 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 146/2019. (XII. 19.) számú 

határozata együttműködési megállapodások megkötéséről. 

 



1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jövőbeni tényleges együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás és a roma közösséget 

érintő információáramlás érdekében kötött együttműködési megállapodásokat 

jóváhagyja. 

 

2./ A képviselő-testület tudomásul veszi az alábbi roma önkormányzatokkal és 

szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokat: 

 

- Mezőcsokonya Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

- Somogyszob Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- Bélavári Tűzmadarak Hagyományőrző Egyesület 

- Bélavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- Nagyberki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- Somogyvár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

3./ A képviselő-testület a megkötött együttműködési megállapodásokat a jegyzőkönyv 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ „Évbúcsúztató a romákkal” program megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

hagyományoknak megfelelően zenés, táncos évbúcsúztató bált szeretne szervezni a 

községben, roma és nem roma személyeknek, roma hagyományőrző zenéket felelevenítve. 

Javasolja, hogy az évbúcsúztató bál szervezésének tudomásulvételét. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 147/2019. (XII. 19.) számú 

határozata „Évbúcsúztató a romákkal” programról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

hagyományőrző zenéket felelevenítő, roma és nem roma személyeknek szervezett 

„Évbúcsúztató a romákkal” program szervezését tudomásul veszi.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

 



8./ Beszámoló a 2019. évben végzett tevékenységről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Széll Árpádné elnök beszámol a 2019. évben végzett tevékenységről, külön kiemelve a 

hagyományt teremtő programokat.  

 

a) Tanulmányi ösztöndíj nyújtása: 

 

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat, ahogy a fennállása alatt minden évben a 2019. 

februári zárt ülésén döntött a tanulmányi ösztöndíj nyújtásáról. Tájékoztatást ad arról, hogy 

2019. február hónapban 10 fő jó tanuló roma gyermeknek adtak át személyenként 5.000 Ft 

összegű, és 2 fő jól tanuló roma gyermek részére személyenként 10.000 Ft összegű egyszeri 

anyagi támogatást. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. 

június hónapban 11 fő jó tanuló roma gyermeknek adtak át személyenként 5.000 Ft összegű, 

és 1 fő jól tanuló roma gyermek részére 10.000 Ft összegű egyszeri anyagi támogatást. 

Kiemeli, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019-ben 125.000 Ft összegű ösztöndíjat 

biztosított a jól tanuló roma általános iskolás, és 140.000 Ft összegű ösztöndíjat a jól tanuló 

középiskolás roma gyermekek számára. Az elnök javasolja a tanulmányi ösztöndíj nyújtásáról 

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 148/2019. (XII. 19.) számú 

határozata tanulmányi ösztöndíj nyújtásáról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jó tanuló 

általános iskolás és középiskolás roma gyermekek részére nyújtott tanulmányi 

ösztöndíjról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

b) Segesdi Általános Iskola farsangi báljának támogatása: 

 

Az elnök kiemeli, hogy a megkötött együttműködési megállapodás alapján a nemzetiségi 

önkormányzat és az általános iskola tényleges és szoros kapcsolatban áll egymással. 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy a segesdi általános iskola által, 2019. februárban szervezett 

farsangi bál zeneszolgáltatását a nemzetiségi önkormányzat anyagilag támogatta. Javasolja a 

Segesdi Általános Iskola farsangi báljának támogatásáról 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 149/2019. (XII. 19.) számú 

határozata általános iskola farsangi báljának támogatásáról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi 

IV. Béla Király Általános iskola által szervezett farsangi bál anyagi támogatásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

c) Roma családok támogatása: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat minden 

szempontból és minden élethelyzetben igyekszik a segesdi roma családokat támogatni. 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy 2019. februárjában az egyik segesdi roma családot súlyos 

tragédia érte, mely családot a nemzetiségi önkormányzat az Alapítvány Segesdért szervezeten 

keresztül támogatta. Javasolja a súlyos tragédiával érintett segesdi roma család anyagi 

támogatásáról 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 150/2019. (XII. 19.) számú 

határozata roma család támogatásáról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a súlyos 

tragédiával érintett segesdi roma család anyagi támogatásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

d) Segesdi Tündérkert Óvoda jótékonysági báljának támogatása: 

 

Az elnök kiemeli, hogy a megkötött együttműködési megállapodás alapján a nemzetiségi 

önkormányzat és a segesdi óvoda tényleges és szoros kapcsolatban áll egymással. Emlékezteti 

a megjelenteket, hogy a Segesdi Tündérkert Óvoda által, 2019. márciusában szervezett 

jótékonyági bálját a nemzetiségi önkormányzat tombolafelajánlással támogatta. Javasolja a 

Segesdi Tündérkert Óvoda jótékonysági báljának támogatásáról 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 151/2019. (XII. 19.) számú 

határozata óvoda jótékonysági báljának támogatásáról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi 

Tündérkert Óvoda által szervezett jótékonysági bál támogatásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

e) A településen élő roma nők nőnapi ajándékozása: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat hagyományosan 

minden évben nőnap alkalmából megajándékozza a településen élő roma nőket. Javasolja a 

településen élő roma nők nőnapi megajándékozásáról 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 152/2019. (XII. 19.) számú 

határozata nőnapi ajándékozásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településen élő roma nők nőnapi ajándékozásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

f) Versmondó versenyen való részvétel: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a segesdi általános iskola által, 2019. áprilisában 

szervezett versmondó versenyen részt vett roma gyermekek részére, akik roma költők által írt 

versekkel is készültek, külön tárgyi díjat adott át a nemzetiségi önkormányzat. Javasolja a 

versmondó versenyen való részvételről 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 153/2019. (XII. 19.) számú 

határozata versmondó versenyen való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

versmondó versenyen részt vett, roma költők által írt versekkel fellépő 14 fő roma 

gyermek külön díjazásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



g) Beszámoló a „Roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál a 

Majálison”elnevezésű programról: 

 

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

második alkalommal Majálist szervezett, ahol a roma ételek készítése tekintetében versenyt 

tartott, illetve roma előadók szórakoztatták a programon megjelent roma és nem roma 

embereket. Kiemeli, hogy a program nagyon jól sikerült és mindenki jól érezhette magát. 

Javasolja a Majálisról 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 154/2019. (XII. 19.) számú 

határozata Majálisról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

ételeket és roma hagyományos táncokat bemutató, második alkalommal megszervezett 

„Roma hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál a Majálison” elnevezésű 

programról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

h) Élelmiszer- és ruhaadomány osztásról szóló beszámoló: 

 

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a nagyatádi péksütemény gyártással foglalkozó cég 

2019. március és május hónapban is ajánlott fel élelmiszert, mely felajánlásokból kb. 50 

hátrányos helyzetű roma család részesült. Elmondja, hogy a péksütemények kiosztása a 

családsegítő- és védőnői szolgálattal közösen valósult meg. Emlékezteti a megjelenteket, 

hogy a Karitasz segélyszervezet október hónapban ruhákat ajánlott fel, melyek kiosztása is 

megvalósul még október hónapban. Kiemeli, hogy a ruhaadományból közel 80 hátrányos 

helyzetű roma család részesült.  Javasolja az adományosztásról 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 155/2019. (XII. 19.) számú 

határozata adományosztásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma családoknak kiosztásra kerülő élelmiszer- és ruhaadomány 

osztásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



i) Véradáson való részvétel ösztönzéséről szóló beszámoló: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat évek óta ösztönzi a 

roma személyeket a véradáson való részvételre. Kiemeli, hogy 2019-ben június és október 

hónapban is volt véradás a településen, ahol kb. 15 fő roma személy jelenlétét biztosították.  

Javasolja a roma személyek véradásra való ösztönzéséről 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 156/2019. (XII. 19.) számú 

határozata véradáson való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

személyek véradáson való részvételének ösztönzéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

j) Gyermeknap szervezéséről szóló beszámoló: 

 

Az elnök elmondja, hogy 2019. május 31.-én került sor a gyermeknap megtartására, melyen 

hátrányos helyzetű roma gyermekek vettek részt. Kiemeli, hogy a programok nagyon jól 

sikerültek. Javasolja a program szervezéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 157/2019. (XII. 19.) számú 

határozata Gyermeknapról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma gyermekeknek szervezett Gyermeknapról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

k) Beszámoló együttműködési megállapodás értékeléséről: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. május 

hónapban együttműködési megállapodást kötött az Alapítvány Segesdért szervezettel, a 

Tanoda programok támogatására vonatkozóan. Elmondja, hogy a Tanoda programokon 

hátrányos helyzetű roma gyermekek is részt vesznek, tehát egyértelmű volt a támogatás a 

nemzetiségi önkormányzat részéről.  



Kiemeli, hogy a megállapodás megkötése óta szoros kapcsolat van az Alapítvány és a 

nemzetiségi önkormányzat között, és ez a kapcsolat elsősorban a roma gyermekek segítésére 

irányul. Javasolja az együttműködési 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 158/2019. (XII. 19.) számú 

határozata együttműködési megállapodásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alapítvány Segesdért szervezettel, a Tanoda programok támogatására irányuló 

együttműködési megállapodás értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

l) Beszámoló Roma Sport- és Családi délutánról: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2019. június hónapban a nemzetiségi 

önkormányzat második alkalommal szervezete meg a roma sport- és családi délutánt, kb. 20 

hátrányos roma család részvételével. Kiemeli, hogy a családi délután nagyon jól sikerült, 

közös főzésen és közös szabadtéri játékokon vehettek részt a segesdi roma családok. Javasolja 

a roma sport- és családi délutánról 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 159/2019. (XII. 19.) számú 

határozata hagyományőrző nyári táborról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. 

június hónapban, a segesdi roma családoknak megrendezésre került „Roma Sport- és 

Családi délutánról” szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

m) Beszámoló a hagyományőrző nyári táborról: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az ötödik „Hagyományőrző nyári tábort” 2019. 

július hónapban szervezte meg, illetve tartotta meg a nemzetiségi önkormányzat.  



Kiemeli, hogy a táborban a gyermekek megismerkedtek a roma hagyományokkal, a roma 

zenékkel és a romák által végzett tevékenységekkel is. Javasolja a hagyományőrző nyári 

táborról 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 160/2019. (XII. 19.) számú 

határozata hagyományőrző nyári táborról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az „V. 

Hagyományőrző nyári tábor” megrendezéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

n) Beszámoló a Roma Holokauszt megemlékezésről: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2016. augusztus 2.-án avatták a Roma Holokauszt 

emlékére készült emléktáblát. Elmondja, hogy az emléktáblánál 2017. augusztus 2.-án, 2018. 

augusztus 2.-án és 2019. augusztus 2-án is sor került a koszorúzásra és megemlékezésre. 

Javasolja a megemlékezésről 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 161/2019. (XII. 19.) számú 

határozata Roma Holokausztra vonatkozó megemlékezésről szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

közösséget érintő Roma Holokauszt megemlékezésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

o) Beszámoló tanszercsomagok osztásáról: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat második 

alkalommal, 2019. augusztusában tanszerekből álló csomagot osztott a hátrányos helyzetű 

roma diákok részére. Kiemeli a kezdeményezés sikerét a roma családok körében. Javasolja a 

tanszercsomagok osztásáról 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 162/2019. (XII. 19.) számú 

határozata tanszercsomag osztásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma diákok részére nyújtott tanszercsomag osztásról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

p) Beszámoló a Roma Fiatalok Klubjának működéséről: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2017. szeptember hónapban megalakult a Roma 

Fiatalok Klubja. Elmondja, hogy a klub létrehozásának és működésének célja a roma fiatalok 

részére a régi roma hagyományok átadása, főként a nyelv és a kultúra tekintetében. Kiemeli, 

hogy 2017. novemberében a Roma Fiatalok Klubjának keretében egy jól sikerült délutánt 

tartottak, ahol a helyi idősebb roma nők hagyományos roma ételeket készítettek (pl. punya, 

pacal, töltött káposzta), átadva tudásukat a roma fiataloknak. Kiemeli, hogy a klub 2018-ban 

is működött, 2018. szeptember 21.-én részt vett egy főzőversenyen, ahol második helyezést 

ért el. Hangsúlyozza, hogy a klub működése 2019-ben is folyamatos volt, a települési 

falunapon, a Bolhási és a Nagyatádi Lecsó-fesztiválon is éremmel távozott a főzőversenyről. 

Javasolja a Roma Fiatalok Klubjának működéséről 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 163/2019. (XII. 19.) számú 

határozata klub működéséről szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Roma 

Fiatalok Klubjának működéséről, valamint a hagyományos roma ételek 

népszerűsítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

q) Beszámoló Csatkai hitéleti kirándulásról: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. 

szeptemberében kirándulást szervezett a roma hitélet erősítése céljából, Csatkára. Kiemeli, 

hogy több segesdi roma személy is velük tartott. Javasolja a roma hitéletet erősítő Csatkai 

kirándulásról 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 164/2019. (XII. 19.) számú 

határozata roma hitéleti kirándulásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

hitéletet erősítő, ápoló Csatkai kirándulásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

r) Beszámoló az I. Lecsó-fesztivál megszervezéséről: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2019. szeptember hónapban került 

megrendezésre a nemzetiségi önkormányzat szervezésében az I. Lecsó-fesztivál. Kiemeli, 

hogy a Lecsó-fesztiválon roma ételek és hagyományos roma zenék kerültek felelevenítésre. 

Javasolja az I. 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 165/2019. (XII. 19.) számú 

határozata Lecsó-fesztiválról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az „I. 

Lecsó-fesztivál” megrendezéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

s) Beszámoló a községben működő egyesülettel való együttműködésről: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2019. október hónapban egy segesdi egyesület 

által szervezett szüreti felvonuláson szintén képviseltette magát a nemzetiségi önkormányzat, 

mivel a felvonulás során a zeneszolgáltatás a nemzetiségi önkormányzat támogatásával 

valósult meg. Az elnök kiemeli, hogy a legfőbb céljuk az volt, hogy a roma zenék hatására a 

településen élő roma közösségek is vegyenek részt az egyesület által szervezett programokon. 

Javasolja az egyesülettel való együttműködésről 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 166/2019. (XII. 19.) számú 

határozata egyesülettel való együttműködésről szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Derűs 

Alkony Nyugdíjas Egyesülettel való együttműködésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

t) Beszámoló pályázatok benyújtásáról: 

 

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. november hónapban 

pályázatot nyújtott be a ROMA-NEMZ-TAB-20 kódszámú és a ROMA-NEMZ-KUL-20 

kódszámú pályázatra. Elmondja, hogy az első pályázat a hatodik hagyományőrző nyári tábor 

megszervezésére, a második pályázat pedig a Csatkai hitéleti kirándulás megszervezésére 

irányul. Javasolja a pályázatok benyújtásáról 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 167/2019. (XII. 19.) számú 

határozata nemzetiségi pályázatok benyújtásáról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a ROMA-

NEMZ-TAB-20 és a ROMA-NEMZ-KUL-20 kódszámú pályázatok benyújtásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

Mivel kérdés, hozzászólás a megjelentek részéről nem hangzott el, az elnök az ülés végén 

javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Széll Alexandra elnök-helyettes kijelölését. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 168/2019. (XII. 19.) 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 


