
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. július 2.-án 

(csütörtökön) 15.15 órakor a Művelődési ház nagytermében megtartott, soron következő 

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 

 

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 40/2020. (VII. 2.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló ruhaadomány osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ Beszámoló élelmiszeradomány osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Gyermeknap szervezése hátrányos helyzetű roma gyermekek részére. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Nyomtató vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Beszámoló a települési önkormányzathoz beadott kérelemről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

6./ Az elnök 2020. március, április, május és június havi kiküldetési rendelvényének 

utólagos elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

 

1./ Beszámoló ruhaadomány osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 



Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. június 12-én, 

pénteken ruhaadomány osztást tartott. Kiemeli, hogy 32 hátrányos helyzetű roma család 

részesült tavaszi és nyári ruhákban. Javasolja a ruhaadomány osztásról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 41/2020. (VII. 2.) számú 

határozata ruhaadomány osztásról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hátrányos 

helyzetű roma családok részére megvalósult ruhaadomány osztásról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

  

 

2./ Beszámoló élelmiszeradomány osztásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

gyártó cég, június 29-én 30 karton fagyasztott élelmiszert ajánlott fel, a segesdi roma, 

rászoruló családoknak. Az elnök kiemeli, hogy az élelmiszeradomány osztás alkalmával 25 

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 42/2020. (VII. 2.) 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./ 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 gyermeknapot a hátrányos helyzetű roma gyermekek részére. Elmondja, 

hogy idén a Művelődési ház mögötti téren szervezne a nemzetiségi önkormányzat 

gyermeknapot, ahol légvárral, vetélkedőkkel, és lángos sütéssel szórakoztatnák a 

gyermekeket. Javasolja, hogy a program megtartásához a nemzetiségi önkormányzat 100.000 

Ft összeget határoljon el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 43/2020. (VII. 2.) számú 

határozata gyermeknap szervezéséről.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. július 12. napján a 

hátrányos helyzetű roma gyermekek részére megrendezésre kerülő gyereknap 

megszervezéséhez 100.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

4./ Nyomtató vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

éve vásárolt nyomtató tönkrement. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak a 

feladatai ellátása érdekében szüksége van nyomtatóra. Javasolja 30.000 Ft összeg 

elhatárolását nyomtató vásárlására, a működési támogatás terhére.   

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 44/2020. (VII. 2.) számú 

határozata nyomtató vásárlásáról.  

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete 30.000 Ft összeget 

határol el nyomtató vásárlására, a működési támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 



5./ Beszámoló a települési önkormányzathoz beadott kérelemről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

nyújtott be a települési önkormányzathoz, a hatodik hagyományőrző nyári tábor anyagi 

támogatása céljából. Kiemeli, hogy a települési önkormányzat polgármestere, a képviselő-

testülettel egyeztetve döntött a támogatás mértékéről. Elmondja, hogy a döntés értelmében a 

települési önkormányzat 500.000 Ft összeggel, valamint a táborban résztvevő gyermekek 

étkezési költségének biztosításával támogatja a nyári tábor megtartását. Javasolja a települési 

önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelemről 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 45/2020. (VII. 2.) számú 

határozata települési önkormányzat támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd 

Község Önkormányzatához benyújtott, a VI. Roma Hagyományőrző Nyári Tábor 

támogatására irányuló kérelemről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

6./ Az elnök 2020. március, április, május és június havi kiküldetési rendelvényének 

utólagos elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

Kiegészítés: 

 

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

március, április május és június 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 március, április, május és június havi kiküldetési rendelvényt utólag fogadja el.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Az elnök az elnök-helyettes javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

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

következő határozatot hozza: 

 



Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 46/2020. (VII. 2.) számú 

határozata kiküldetési rendelvény utólagos elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 

nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 

részvételéhez kapcsolódó, 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő 

időszakra vonatkozó kiküldetési rendelvényét utólag 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 47/2020. (VII. 2.) 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 


