
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. május 
22.-én (hétfőn) 10 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében 
megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül Pusztai László polgármester, Harkály Gyula családgondozó és dr. 
Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Orsós László elnök-helyettes. 

Somogyi Csaba István elnök köszönti a megjelent képviselőtársait, a polgármestert, a 
családgondozót 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 31/2017. (V. 22.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. A települési gyermeknap megszervezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

1./ A települési gyermeknap megszervezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzattal közösen 
szervezzen meg a gyereknapot, május 28.-án vasárnap. Véleménye szerint a művelődési ház 
udvarán kellene megszervezni a gyereknapot, a programok között szerepelne légvár, póni 
lovaglás, tűzoltó-bemutató, az óvónők által szervezett vetélkedők és Harkály Gyula 
zenekarának hagyományőrző műsora. Kiemeli, hogy számításai szerint a gyereknap 
összköltségvetése 200.000 Ft lenne, melynek felét a nemzetiségi önkormányzat, felét pedig a 
települési önkormányzat biztosítaná. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 100.000 Ft 
összeget határoljon el a gyereknap megszervezésére. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 



Orsós János nemzetiségi képviselő 

Véleménye szerint nagyon jó ötlet a gyereknap megszervezése, javasolja a vattacukor készítő 
gép elkérését is, mivel annak nagyon örülnének a gyerekek. 

Pusztai László polgármester 

Hangsúlyozza, hogy a művelődési házban lévő vizesblokkra nagyon kell vigyázni, ezért 
ellenőrizni fogja, hogy van-e olyan személy, aki felügyel a biztonságra. 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 32/2017. (V. 22.) számú 
határozata gyereknap megszervezéséről.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a települési gyereknap 
megszervezéséhez 100.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök az ülés végén javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós János nemzetiségi 
képviselő kijelölését. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 33/2017. (V. 22.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós János nemzetiségi 
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


