
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. március 
28.-án (kedden) 15 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében 
megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő és dr. Varga 
Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Orsós László elnök-helyettes. 

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület 2 tagja jelen van, az ülést 
megnyitja. 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 2 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 14/2017. (III. 28.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pont: 

1./ Vetőmag biztosítása rászorulók részére. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

1./ Vetőmag biztosítása rászorulók részére. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a települési önkormányzatnál lehet pénzbeli 
támogatást igényelni szántásra és vetőmagra, a gazdálkodást segítő támogatás keretében. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság ellenőrzése alapján, aki a tavalyi évben 
kapott támogatást szántáshoz, és ennek ellenére nem szántatta fel a kertjét, 2017-ben nem fog 
támogatásban részesülni. Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatnak vetőmagot 
kellene biztosítani az Ötvöskónyiban élő, rászoruló családoknak. Javasolja, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat határoljon el 200.000 Ft összeget vetőmag biztosítására.  

Orsós János képviselő egyet ért az elnök által elmondottakkal. 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 15/2017. (III. 28.) számú 
határozata vetőmag biztosításáról. 

1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 200.000 Ft összeget 
határol el vetőmagcsomagok összeállítására, a feladatalapú támogatás terhére. 

2./ A képviselő-testület egyet ért abban, hogy 140.000 Ft összeget vegyes vetőmagra, 
60.000 Ft összeget pedig vetőburgonyára költsön el a nemzetiségi önkormányzat. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Mivel több hozzászólás nem volt az ülés végén, az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Orsós János képviselő kijelölését. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 16/2017. (III. 28.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós János képviselőt 
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 János 
              elnök                                         jkv. hitelesítő


