
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. 
augusztus 19.-én (szerdán) 10 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 
helyiségében megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós László elnök-helyettes, Orsós János 
nemzetiségi képviselő és a jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Somogyi Csaba István elnök köszönti a megjelent képviselőtársait és dr. Varga Katalin 
jegyzőt. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület minden tagja jelen van, az 
ülést megnyitja. 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20/2015. (VIII. 19.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Együttműködési megállapodás elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

2. Köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlés tudomásul vétele. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

3. A Sport-napon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

4. Az RSZSZK által szervezett nyári tábor támogatása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

5. Egyéb ügyek. 

1./ Együttműködési megállapodás elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy együttműködési megállapodást kötött a 
nemzetiségi önkormányzat a nagyatádi rendőrséggel. Elmondja, hogy részt vett a 
kapitányságvezető által tartott megbeszélésen, amely egy nagyon tanulságos beszélgetés volt. 
Ennek eredményeképpen egy teljesen új megállapodás született a két szervezet között. A 



kapitányságvezető hangsúlyozta, hogy tényleges megállapodást akar. Kérte a kapitány, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a települési önkormányzattal és a szociális 
szolgáltató központtal. A kapitány elmondta, hogy nem cigánybűnözésről, hanem megélhetési 
bűnözésről beszélhetünk az országban.  
Az elnök kéri, hogy a testület az együttműködési megállapodás megkötésével értsen egyet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 21/2015. (VIII. 19.) számú 
határozata együttműködési megállapodás elfogadásáról.  

A képviselő-testület egyet ért a Nagyatádi Rendőrkapitánysággal való együttműködési 
megállapodás megkötésével. Az együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

2./ Köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlés tudomásul vétele. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök megkéri dr. Varga Katalin jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Somogy Megyei Adóigazgatósága 2015. július 8-án levélben tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy Somogyi Csaba István 7511 Ötvöskónyi, Kónyi utca 43. szám alatti lakós 2015. június 
10. napjával törölték a köztartozásmentes adózói adatbázisból. Felhívja az érintett figyelmét, 
hogy pótolja hiányosságát és újra jelentkezzen be az adatbázisba. Kéri a testületet, hogy 
Somogyi Csaba István törlését vegye tudomásul. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2015. (VIII. 19.) számú 
határozata a köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlés tudomásulvételéről. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
Somogyi Csaba István köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlését tudomásul 
veszi. 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós László elnök-helyettes 

3./ A Sport-napon való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a sport-nap a községben 2015. 
szeptember 5.-én szombaton lesz. Szeretné, ha a nemzetiségi önkormányzat is aktívan részt 
venne a rendezvényen. Légvárat akarnak felállíttatni, arcfestést és vetélkedőket szerveznének. 
Az elnök javasolja, hogy a baptista szeretetszolgálat is vegyen részt a Sport-napon, ennek 
érdekében meg fogja keresni őket. 

Javasolja, hogy 70.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére, különítsenek el a sport-
napi rendezvény megtartásához. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 23/2015. (VIII. 19.) számú 
határozata a sport-napon való részvételről. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. szeptember 5. napján 
megszervezésre kerülő Sport-napon való részvételhez 70.000 Ft felhasználását 
engedélyezi, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

4./ Az RSZSZK által szervezett nyári tábor támogatása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a testületet, hogy a Rinyamenti Szociális Szolgáltató 
Központ családgondozója Harkály Gyula ismételten megszervezi a nyári tábort a községben, 
a hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az elnök szeretné, ha beás nyelvi oktatásra is sor 
kerülne a tábor keretében, ezzel a roma kultúra ápolása is megvalósulna. 
Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 20.000 Ft-al támogassa a nyári tábor 
megszervezését, valamint biztosítsa a nyelvi oktatást a táborban. 



Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 24/2015. (VIII. 19.) számú 
határozata támogatás nyújtásáról.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 20.000 
Ft összegű támogatást biztosít az Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 
családgondozója által szervezett nyári tábor részére, a feladatalapú támogatás terhére 
azzal, hogy az RSZSZK családgondozója a támogatás összegével, a nemzetiségi 
önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök a támogatásról való döntést követően kéri a testületet, hogy határozzon, a beás 
nyelvi oktatás biztosításának kérdésében. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 25/2015. (VIII. 19.) számú 
határozata nyelvi oktatás biztosításáról.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezett nyári táborban beás nyelvi 
oktatást szervez a roma kultúra és hagyományok ápolása érdekében. Az oktatás 
költségét a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Az egyéb ügyek napirenden belül más téma nem hangzott el. 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós László elnök-helyettes 
kijelölését. 



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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 26/2015. (VIII. 19.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós László elnök-
helyettest jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt, az ülést 
bezárja. 

Kmf. 

  Somogyi Csaba István                 Orsós László 
              elnök                                         jkv. hitelesítő


