
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2021. november 

15.-én (hétfőn) 16.00 órakor az önkormányzat hivatali helyiségében megtartott 

közmeghallgatásos üléséről. 

 

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

Balázs és Orsós Klaudia nemzetiségi képviselők, valamint a jegyzőkönyv szerinti 

meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

A közmeghallgatásos ülésen jelen van 8 fő segesdi lakós. 

 

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 minden tagja jelen van, az 

ülést megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 51/2021. (XI. 15.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyed évi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

3./ Beszámoló Roma Idősek Napi rendezvényről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

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

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

5./ Beszámoló véradásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök  

 

6./ Nemzetiségek Napjának megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

7./ Mikulásnapi ajándékok nyújtása roma gyermekek részére. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

8./ Adventi játszóház szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 



9./ Együttműködési megállapodások értékelése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2021. 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 52/2021. (XI. 15.) számú 

határozata a költségvetés módosításáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2021. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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. Kiemeli, hogy a teljesítés időarányos és 

megfelel az előirányzatoknak. 

 

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

háromnegyed évi 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 53/2021. (XI. 15.) számú 

határozata a költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi költségvetés harmadik 

negyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

3./ Beszámoló Roma Idősek Napi rendezvényről. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Széll Árpádné elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2021. október 13-án a nemzetiségi 

önkormányzat második alkalommal szervezte meg a Roma Idősek Napi rendezvényt. 

Kiemeli, hogy a településen élő 65 év feletti roma személyek kerültek meghívásra és 

megvendégelésre, illetve a meghívottak a rendezvényen személyenként 5.000 Ft értékű 

élelmiszercsomagban részesültek. Javasolja a Roma Idősek Napi rendezvényről szóló 

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 54/2021. (XI. 15.) számú 

határozata Roma Idősek Napi rendezvényről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. 

október 13. napján a településen élő 65 év feletti roma személyek meghívásával tartott, 

Roma Idősek Napja rendezvényről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

4./ 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 55/2021. (XI. 15.) számú 

határozata koszorúzásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. 

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

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

5./ Beszámoló véradásról. 

Előadó: Széll Árpádné elnök  

 

Kiegészítés: 

 

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

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

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

a legutóbb Segesden, 2021. november 3.-án a Művelődési Házban megrendezésre került 

véradáson 13 fő roma személy jelent meg. Javasolja a véradáson való részvételről 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 56/2021. (XI. 15.) 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 

 

 

6./ Nemzetiségek Napjának megszervezése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy december hónapban a nemzetiségi önkormányzat 

a hagyományokhoz híven Nemzetiségi Napot szervez. Kiemeli, hogy az ünnepségre 

meghívottakat roma versekkel és roma dalokkal szórakoztatják az általános iskolás 

gyermekek.  



Javasolja, hogy a testület értsen egyet a Nemzetiségek Napjának megszervezésével. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 57/2021. (XI. 15.) számú 

határozata Nemzetiségek Napjának szervezéséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete egyet ért azzal, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat 2021. december hónapban megszervezi a „Nemzetiségek 

Napját”.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

7./ 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 58/2021. (XI. 15.) számú 

határozata mikulás-napi ajándékozásról. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, hogy 

2021. december 6-án adományokból összegyűjtött játékokat visz a hátrányos helyzetű 

roma gyermekeknek, Mikulás-napja alkalmából.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

8./ 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 élő hátrányos helyzetű 

roma gyermekeknek. Elmondja, hogy a program megtartására december 17-én 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 59/2021. (XI. 15.) számú 

határozata az adventi játszóház megszervezéséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 

 

 

9./ Együttműködési megállapodások értékelése. 

Előadó: Széll Árpádné elnök 

 

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

intézményekkel, valamint más nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési 

megállapodást kötött. Kiemeli, hogy a megállapodások megkötése óta, nagyon szoros a 

kapcsolat a helyi óvodával, általános iskolával és más nemzetiségi önkormányzattal. Javasolja 

az együttműködési megállapodások értékeléséről szóló tájékoztatás tudomásul vételét.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 60/2021. (XI. 15.) számú 

határozata együttműködési megállapodások értékeléséről. 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

intézményekkel, valamint más nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodást hasznosnak értékeli a roma hagyományok erősítése, az 

információáramlás, valamint a roma személyeket érintő tevékenységek elősegítése 

tekintetében. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 



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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 61/2021. (XI. 15.) 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, a 

közmeghallgatásos ülést bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

                    Széll Árpádné         Széll Georgina 

                         elnök                      jkv. hitelesítő 


