
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. február 19.-

én (szerdán) 15 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

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

Klaudia nemzetiségi képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga 

Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Orsós Balázs Vendel nemzetiségi képviselő 

 

Széll Árpádné elnök köszönti a megjelent képviselőtársait és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülést 

megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 19/2020. (II. 19.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló felzárkóztató program szervezéséről.    

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ Beszámoló „Bőgő temetésen” való részvételről. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Tájékoztatás a 2020. évi működési támogatás összegéről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Tájékoztatás a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén való 

részvételről.  

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Tájékoztatás a Somogy Megyei Önkormányzat által szervezett munkacsoporti 

ülésről. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

6./ Nőnapi ajándékozás megtárgyalása. 

 Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ Az elnök kiküldetési rendelvényének elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

 

 



1./ Beszámoló felzárkóztató program szervezéséről.    

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. január 9-én az EFOP-1.3.2 projekt 

szervezésében, Segesd településen az alapkompetencia programról tartottak tájékoztatót. 

Elmondja, hogy a szervezők megkérték a nemzetiségi önkormányzatot, hogy toborozzanak 

érdeklődőket. Kiemeli, hogy a nemzetiségi önkormányzat felvette a kapcsolatot az 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és velük együtt 48 fő személyt 

tudtak toborozni az előadásra. Hangsúlyozza, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel nemcsak az 

alapkompetenciát, hanem valószínűleg a hetedik és nyolcadik osztály megszerzésére irányuló 

tanfolyamot is meg tudják szervezni. Az elnök elsőként javasolja az ötvöskónyi nemzetiségi 

önkormányzattal való együttműködés megerősítését a toborzás tekintetében. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20/2020. (II. 19.) számú 

határozata együttműködésről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával való együttműködést a 

felzárkóztató programra való toborzás tekintetében megerősíti.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

A döntés meghozatalát követően az elnök javasolja a felzárkóztató program szervezéséről 

szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 21/2020. (II. 19.) számú 

határozata együttműködésről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

alapkompetencia tanfolyam megindítására irányuló felzárkóztató program 

szervezéséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

 



2./ Beszámoló „Bőgő temetésen” való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. 

február 3-án Csurgón, „Bőgő temetés” elnevezésű programon vett részt. Kiemeli, hogy a 

településről 15 fő roma személy vett részt a hagyományos roma programon. Javasolja a roma 

hagyományokat felelevenítő „Bőgő temetés” elnevezésű programról szóló beszámoló 

elfogadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2020. (II. 19.) számú 

határozata „Bőgő temetésen” való részvételről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

hagyományokat felelevenítő, a Csurgó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 

szervezett „Bőgő temetés” elnevezésű programról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

3./ Tájékoztatás a 2020. évi működési támogatás összegéről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi 

általános működési támogatása 1.040.000 Ft, mely ugyanannyi, mint a tavalyi évben. 

Javasolja a működési támogatásról szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 23/2020. (II. 19.) számú 

határozata tájékoztatásról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat 2020. évi általános működési támogatásáról szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



4./ Tájékoztatás a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén való 

részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat meghívót küldött a 2020. február 13-i ülésére. Elmondja, hogy részt vett az 

ülésen, mely nagyon sok hasznos információt nyújtott. Kiemeli, hogy szóba került a 

nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartás és a folyamatos tájékoztatás biztosítása 

is. Javasolja az ülésről szóló tájékoztatást tudomásulvételét. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 24/2020. (II. 19.) számú 

határozata tájékoztató tudomásulvételéről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén való részvételről szóló tájékoztatást 

tudomásul veszi. A képviselő-testület egyet ért a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat arra irányuló törekvésével, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a 

működésükhöz szükséges minden lényeges információhoz hozzájussanak. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

5./ Tájékoztatás a Somogy Megyei Önkormányzat által szervezett munkacsoporti 

ülésről. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Alexandra elnök-helyettes tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy megyei 

felzárkóztatás-politikai együttműködés támogatása céljából a Somogy Megyei Önkormányzat 

munkacsoporti ülést tartott 2020. február 13. napján, melyen a nemzetiségi önkormányzatot 

képviselve vett részt. Kiemeli, hogy szó volt a megyei helyzetképről, valamint a felzárkózást 

célzó esélyteremtési szolgáltatásokról is. Javasolja a munkacsoporti ülésen való részvételről 

szóló tájékoztató elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 25/2020. (II. 19.) számú 

határozata munkacsoporti ülésről szóló tájékoztatóról. 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy 

Megyei Önkormányzat felzárkózás-politikai együttműködésre irányuló munkacsoporti 

ülésen való részvételről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

6./ Nőnapi ajándékozás megtárgyalása.  

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018-ban és 2019-

ben nőnap alkalmából köszöntötte és megvendégelte a közfoglalkoztatásban részt vevő roma 

nőket. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020-ban is köszöntse egy szál virággal 

és vendégelje meg a közfoglalkoztatásban részt vevő roma nőket, és erre összesen 60.000 Ft 

összeget határoljon el a képviselő-testület. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 26/2020. (II. 19.) számú 

határozata roma nők nőnapi köszöntéséről.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevő roma nőket egy-egy szál virággal 

köszönti és megvendégeli, melynek költségét, azaz 60.000 Ft összeget, a feladatalapú 

támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ Az elnök kiküldetési rendelvényének elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök-helyettes tájékoztatja a megjelenteket, hogy Széll Árpádné elnök benyújtotta a 2020. 

január és február 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 elősegítik a 

kapcsolatok kiépítését, bővítésé, valamint az információáramlást. Javasolja, hogy a testület, az 

elnök nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 

részvételéhez kapcsolódó kiküldetési rendelvényét fogadja el.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 27/2020. (II. 19.) számú 

határozata kiküldetési rendelvényről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az elnök 

nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 

részvételéhez kapcsolódó, a 2020. január és február hónapra vonatkozó kiküldetési 

rendelvényét jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Széll Alexandra elnök-helyettes 

kijelölését. 

 

A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 28/2020. (II. 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 


