
J e g y z ő k ö n y v

Készült Ötvöskónyi  Község Roma Nemzetiségi  Önkormányzata  testületének 2012.  június 
20.-án, a Községházán megtartott üléséről.

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Somogyiné Csimszi Éva elnök-helyettes és So-
mogyi Sándorné nemzetiségi képviselő, valamint Veszner József címzetes főjegyző megbízá-
sából Nagy Zoltánné aljegyző.

Somogyi Csaba István elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület 
minden tagja jelen van, az ülést megnyitja. 

Napirendi javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva az alábbi napirendeket tárgyalja:

20/2012. (VI.20.) sz. határozat

Napirendi pontok:

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előadó: Somogyi Csaba István elnök

2./ Egyéb ügyek.

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előadó: Somogyi Csaba István elnök

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs.

Az írásos határozati javaslatot a testület  3 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:

21/2012. (VI. 20.) sz. határozat

1./  Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatával kötött és a 19/2012. (V. 30.) számú határozattal 
jóváhagyott együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti melléklettel egészíti 
ki.



2./  Ötvöskónyi  Község  Roma Nemzetiségi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
többször módosított 5/2011. (II.7.) számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) módosítására a következőket rendeli el:

1. Az SZMSZ 3. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A működési feltételek biztosítása a települési önkormányzattal kötött, 1. melléklet 
szerinti együttműködési megállapodás szerint történik.

2. Az SZMSZ 11. § (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A gazdálkodással, így különösen a költségvetés elkészítésével, a végrehajtásá-
ról szóló beszámolással kapcsolatos feladatokat a települési önkormányzattal kö-
tött 1. melléklet szerinti megállapodás tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Csaba István elnök

2./ Egyéb ügyek.

E napirend keretében hozzászólás nem hangzik el.

Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.
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Somogyi Csaba István Somogyiné Csimszi Éva 
elnök elnök-helyettes
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