
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. szeptember 

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

megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Széll Árpádné elnök, Széll Alexandra elnök-helyettes, Orsós Klaudia, Széll 

Georgina és Orsós Balázs Vendel nemzetiségi képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 

meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

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

 

Az elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős testület minden tagja jelen 

van, az ülést megnyitja. 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 68/2020. (IX. 28.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Beszámoló a Csatkai hitéleti kirándulásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

4./ Beszámoló a II. Roma Lecsófesztiválról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Beszámoló roma vers- és mesemondó versenyről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

6./ Beszámoló roma Sport- és Családi Napról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ Beszámoló horgászversenyről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

8./ Beszámoló a Nagyatádi roma Lecsó-fesztiválon való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

9./ Beszámoló a Bélavári roma Lecsó-fesztiválon való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 



 

10./ Beszámoló Útravaló Ösztöndíjprogramhoz igazolás nyújtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök  

 

11./ Roma Idősek Napjának megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

12./ Az elnök 2020. augusztus és szeptember havi kiküldetési rendelvényének 

elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2020. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 69/2020. (IX. 28.) számú 

határozata a költségvetés módosításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök. 

 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy áttanulmányozta a kiküldött anyagot. Teljesen érthető az 

előterjesztés, a tény-adatokat tartalmazza 2020. június 30. napjáig. Felhívja az elnök-helyettes 

és a nemzetiségi képviselő figyelmét arra, hogy nagyon lényeges az, hogy mely kiadások 

tartoznak a működési- és mely kiadások a feladatalapú támogatás körébe. Kiemeli az Emberi 

Erőforrások Minisztériumától kapott pályázati támogatást. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 



Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 70/2020. (IX. 28.) számú 

határozata a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi költségvetés I. félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

3./ Beszámoló a Csatkai hitéleti kirándulásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a szeptember 8.- szeptember 9. között rendezték 

meg Csatkán, a hagyományos roma búcsút. Elmondja, hogy a településről 6 

személygépkocsival 30 fő roma személy utazott Csatkára. Kiemeli, hogy a roma hitélet 

ápolása és erősítése céljából szervezték meg a kirándulást. Elmondja, hogy a segesdi „csapat” 

mindkét nap saját maga főzött, hagyományos roma ételeket készítettek el. Javasolja a Csatkai 

hitéleti kirándulásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 71/2020. (IX. 28.) számú 

határozata Csatkai hitéleti kirándulásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

hitélet ápolását és erősítését szolgáló Csatkai kirándulásról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

4./ Beszámoló a II. Roma Lecsófesztiválról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy szeptember 12-én került 

megrendezésre a második roma lecsófesztivál.  



Elmondja, hogy a főzőversenyen 9 csapat vett részt, a résztvevőket roma hagyományőrző 

zene és tánc szórakoztatta. Megjegyzi, hogy a program nagyon jól sikerült. Javasolja a 

második roma lecsófesztiválról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 72/2020. (IX. 28.) számú 

határozata II. Roma Lecsófesztiválról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

ételeket és roma hagyományőrző zenéket felelevenítő II. Roma Lecsófesztiválról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

5./ Beszámoló roma vers- és mesemondó versenyről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy szeptember 24-én a Múzeumban 

megrendezésre került a roma vers- és mesemondó verseny. Elmondja, hogy 37 fő gyermek 

vett részt a versenyben, jöttek gyermekek Mezőcsokonyáról, Bélavárról és Somogyvárról is. 

Kiemeli, hogy a zsűri tagja volt a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

Bogdán Imre. Hangsúlyozza, hogy nagyon színvonalas volt a gyermekek előadása, a versenyt 

díjazás és a gyermekek megvendégelése zárta. Javasolja a roma vers- és mesemondó 

versenyről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 73/2020. (IX. 28.) számú 

határozata roma vers- és mesemondó versenyről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy 

Megyei Roma Nemzetiségi Elnök zsűrizésével megvalósult roma vers- és mesemondó 

versenyről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

 



6./ Beszámoló roma Sport- és Családi Napról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy szeptember 25-én roma sport- és 

családi napot szervezett a nemzetiségi önkormányzat. Kiemeli, hogy a program már második 

alkalommal került megvalósításra, mivel az elsőnek is nagy sikere volt. Elmondja, hogy a 

családi napon roma népi játékok és roma táncbemutató szórakoztatta a megjelenteket. 

Kiemeli, hogy a rendezvény a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 

nyújtott 100.000 Ft összegű támogatásból valósult meg. Javasolja a roma sport- és családi 

napról, valamint a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 74/2020. (IX. 28.) számú 

határozata roma sport- és családi napról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

családok részvételével megvalósult roma Sport- és Családi Napról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

A döntés elfogadását követően az elnök javasolja a támogatás felhasználásról szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 75/2020. (IX. 28.) számú 

határozata támogatás felhasználásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ Beszámoló horgászversenyről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 



Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a szeptember 26-án a kutasi halastónál 

horgászversenyt szervezett a nemzetiségi önkormányzat. Kiemeli, hogy 8 csapat versengett 

egymással. Elmondja, hogy minden résztvevő jól érezte magát, a rendezvény halászléfőzéssel 

zárult. Kiemeli, hogy a testület által jóváhagyott költséget 15.000 forint összeggel túllépték, 

ezért kéri az összeg utólagos jóváhagyását. Javasolja a horgászversenyről szóló beszámoló 

elfogadását és a 15.000 Ft összegű költség utólagos jóváhagyását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 76/2020. (IX. 28.) számú 

határozata horgászversenyről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

személyek részvételével megvalósult horgászversenyről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

A döntés meghozatalát követően az elnök javasolja a 15.000 Ft összegű költség utólagos 

jóváhagyását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 77/2020. (IX. 28.) számú 

határozata felmerülő költség utólagos jóváhagyásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat által szervezett horgászverseny jóváhagyott költségvetését 

meghaladó 15.000 Ft összegű költséget utólag jóváhagyja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

8./ Beszámoló a Nagyatádi roma Lecsó-fesztiválon való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. szeptember 

18-án részt vett a nagyatádi cigány önkormányzat által szervezett Lecsó-fesztiválon.  



Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a főzőversenybe is benevezett a Roma Fiatalok 

Klubjával, és első helyezést értek el. Kiemeli, hogy az együttműködés és az információszerzés 

érdekében fontos az ilyen rendezvényeken való részvétel. Javasolja a Nagyatádi roma Lecsó-

fesztiválon való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 78/2020. (IX. 28.) számú 

határozata Lecsó-fesztiválról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

önkormányzatokkal való együttműködés erősítését szolgáló Nagyatádi Lecsó-

fesztiválon való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

9./ Beszámoló a Bélavári roma Lecsó-fesztiválon való részvételről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. szeptember 

19-én részt vett a bélavári roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett Lecsó-fesztiválon. 

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a főzőversenybe is benevezett a Roma Fiatalok 

Klubjával, helyezést ugyan nem értek el, de egy emléklappal tértek haza. Kiemeli, hogy az 

együttműködés és az információszerzés érdekében fontos az ilyen rendezvényeken való 

részvétel. Javasolja a Bélavári roma Lecsó-fesztiválon való részvételről szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 79/2020. (IX. 28.) számú 

határozata Lecsó-fesztiválról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

önkormányzatokkal való együttműködés erősítését szolgáló Bélavári Lecsó-

fesztiválról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 



10./ Beszámoló Útravaló Ösztöndíjprogramhoz igazolás nyújtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök  

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Útravaló Ösztöndíjprogramra 

jelentkező diákoknak szükségük van egy, a nemzetiségi önkormányzat elnöke által aláírt 

igazolásra, arra vonatkozóan, hogy a pályázók roma nemzetiségűek. Elmondja, hogy a 

településen 6 fő roma nemzetiségű diák kereste fel a nemzetiségi önkormányzatot az igazolás 

kiállítása érdekében. Javasolja az ösztöndíjprogramhoz igazolás nyújtásáról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 80/2020. (IX. 28.) számú 

határozata ösztöndíjprogramhoz igazolás kiállításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Útravaló Ösztöndíjprogramhoz szükséges, roma nemzetiségű diákok részére, igazolás 

kiállításáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

11./ Roma Idősek Napjának megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

hónapban szeretné első alkalommal megszervezni a Roma Idősek Napját. Kiemeli, hogy a 

településen élő 60 év feletti roma személyek kerülnének meghívásra. Elmondja, hogy a 

rendezvényen roma előadók szórakoztatnák a megjelenteket, illetve sor kerülne a résztvevők 

megvendégelésére is. Javasolja a roma idősek napjának megszervezését, és a rendezvény 

megtartásához 300.000 Ft összeg biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 81/2020. (IX. 28.) számú 

határozata Roma Idősek Napjának megszervezéséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy 2020. október hónapban megszervezi az I. Roma Idősek Napját.  



A testület a rendezvény megszervezéséhez 300.000 Ft összeget biztosít, a feladatalapú 

támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

12./ Az elnök 2020. augusztus és szeptember havi kiküldetési rendelvényének elfogadása. 

Előadó: Széll Alexandra elnök-helyettes 

 

Kiegészítés: 

 

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

augusztus és szeptember 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 július havi kiküldetési rendelvényt fogadja el.  

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Az elnök az elnök-helyettes javaslatát szavazásra bocsátja.  

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 82/2020. (IX. 28.) számú 

határozata kiküldetési rendelvény elfogadásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 

nemzetiségi önkormányzat működését elősegítő programokon, megbeszéléseken való 

részvételéhez kapcsolódó, 2020. augusztus 1. napjától 2020. szeptember 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 83/2020. (IX. 28.) 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 


