
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. 
augusztus 14.-én (hétfőn) 15 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 
helyiségében megtartott, telefon útján összehívott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök és Orsós János nemzetiségi képviselő, valamint a 
jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül 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 43/2017. (VIII. 14.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pont: 

1./ Nyári tábor támogatása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

1./ Nyári tábor támogatása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a családsegítő szolgálat munkatársa, 
Harkály Gyula családgondozó 2017-ben is tart nyári tábort a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek. A családgondozó kért a nemzetiségi önkormányzattól is támogatást, az elmúlt 
évekhez hasonlóan. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 30.000 Ft összeggel 
támogassa a nyári tábor megszervezését.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.  

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



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 44/2017. (VIII. 14.) számú 
határozata a nyári tábor támogatásáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nyári 
tábor megtartásához 30.000 Ft összegű támogatást biztosít azzal, hogy Harkály Gyula 
családgondozó a támogatás összegével, a nemzetiségi önkormányzat nevére kiállított 
számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Az ülés végén az elnök 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 45/2017. (VIII. 14.) 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


