
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2017. 

szeptember 1.-én (pénteken) 16 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 

helyiségében megtartott nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós László elnök-helyettes, Orsós János 

nemzetiségi képviselő, valamint 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 46/2017. (IX. 1.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2./ Beszámoló a „Szegregált élethelyzetek felszámolása” című pályázatban való 

részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Beszámoló a nyári táborról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

4./ Beszámoló az óvodával kötött együttműködési megállapodásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Tanszercsomag osztása hátrányos helyzetű roma gyermekek részére. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

6./ Hátrányos helyzetű általános iskolás roma gyermekek támogatása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

7./ Családi nap megszervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 



1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő adatok, tényeken alapulnak. A 

bevételek és a kiadásokat mutatja be az anyag, melyek 2017. június 30. napjáig teljesültek. Az 

elnök kiemeli, hogy jelenleg 500 ezer forint körüli összeg áll a nemzetiségi önkormányzat 

rendelkezésére, a bankszámla alapján. Véleménye szerint takarékosan gazdálkodtak az elmúlt 

félévben. Kiemeli, hogy az elmúlt félévben két jelentős megmozdulása volt a nemzetiségi 

önkormányzatnak, nevezetesen a gyermeknap megszervezése, valamint vetőmag-osztás a 

roma családok részére. Javasolja, hogy a testület fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2016. 

évi költségvetésének első félévi végrehajtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 47/2017. (IX. 1.) számú 

határozata a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2017. évi költségvetés I. 

félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 

2./ Beszámoló a „Szegregált élethelyzetek felszámolása” című pályázatban való 

részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a települési önkormányzat 

pályázatot nyújtott be a „Szegregált élethelyzetek felszámolására”. Kiemeli, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat konzorciumi tag ebben a pályázatban. Tájékoztatást ad arról, hogy 

jelenleg a nemzetiségi önkormányzat tagjai a szegregált területeken keresi azt a két ingatlant, 

melyet az önkormányzat meg tud majd vásárolni, és a pályázat keretében fel fog újíttatni. Az 

elnök kiemeli, hogy véleménye szerint ez a pályázat jó lehetőséget ad arra, hogy néhány roma 

család élete jobb irányba változzon meg. Tájékoztatást ad arról, hogy 49 személyt fog érinteni 

a pályázat, ők vehetnek részt a programokon, és a képzéseken. Javasolja, hogy a testület a 

nemzetiségi önkormányzat pályázatban betöltött szerepéről szóló beszámolót fogadja el. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 



Orsós János nemzetiségi képviselő 

 

Elmondja, hogy a települési önkormányzat meglehetősen negatívan áll a pályázathoz, mivel a 

települési képviselők úgy gondolják, hogy semmi értelme nem lesz. Véleménye szerint 

mindenképpen végig kell csinálni ezt a pályázatot, mivel a községben élő roma családoknak 

nincs más lehetőségük a változtatásra. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a 

testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő 

határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 48/2017. (IX. 1.) számú 

határozata pályázatban való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat „Szegregált élethelyzetek felszámolása” elnevezésű 

pályázatban való részvételéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

3./ Beszámoló a nyári táborról. 

Előadó: Somogyi Csaba István 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a családsegítő szolgálat munkatársa, 

Harkály Gyula családgondozó 2017-ben is tartott nyári tábort a hátrányos helyzetű, főleg 

roma gyermekeknek. Elmondja, hogy a családgondozó kért a nemzetiségi önkormányzattól is 

támogatást, az elmúlt évekhez hasonlóan. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat 30.000 Ft összeggel támogatta a nyári tábor megszervezését. Tájékoztatást ad 

arról, hogy a nyári táborban 35-40 fő roma gyermek vett részt. Véleménye szerint 2018-ban a 

nemzetiségi önkormányzatnak még nagyobb szerepet kell vállalnia a szervezésben, hogy még 

több és színesebb programon vehessenek részt a gyermekek. Az elnök javasolja a nyári 

táborról szóló beszámoló elfogadását. 

 

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 49/2017. (IX. 1.) számú 

határozata nyári táborról szóló beszámolóról.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nyári 

táborról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



4./ Beszámoló az óvodával kötött együttműködési megállapodásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök  

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat és az Ötvöskónyi 

Szivárvány Óvoda között együttműködési megállapodás van hatályban. Elmondja, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat minden évben támogatja az óvodások színházba járását, minden 

évben mikulás-csomagot ad a gyermekeknek, és amennyiben szükséges fejlesztő játékokat 

vásárol. Véleménye szerint az együttműködési megállapodásban foglaltak fenntartása a 

jövőben is szükséges. Javasolja az együttműködési megállapodásról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

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 50/2017. (IX. 1.) számú 

határozata együttműködési megállapodásról szóló beszámolóról.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az 

Ötvöskónyi Szivárvány Óvodával kötött együttműködési megállapodásról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 

5./ Tanszercsomag osztása hátrányos helyzetű roma gyermekek részére. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak kb. 500 ezer Ft 

áll a rendelkezésére, melyet el kell költeni. Javasolja, hogy az ötvöskónyi óvodából elballagott 

roma gyermekek számára személyenként 3.000 Ft összegű tanszercsomagot vásároljon a 

nemzetiségi önkormányzat.  

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Orsós János nemzetiségi képviselő 

 

Elmondja, hogy kb. 15 fő gyermekről van szó, tehát 50 ezer Ft összeget kell erre költenie az 

önkormányzatnak. 

 

 



Orsós László elnök-helyettes 

 

Véleménye szerint nem csak az elsős gyermekeket kell támogatnia a nemzetiségi 

önkormányzatnak, hanem a felső tagozatos hátrányos helyzetű tanulókat is. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 51/2017. (IX. 1.) számú 

határozata tanszercsomag osztásáról.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az 

Ötvöskónyi Szivárvány Óvodából elballagott, és első osztályossá váló hátrányos 

helyzetű roma gyermekek részére, személyenként 3.000 Ft összegű tanszercsomagot 

biztosít. A nemzetiségi önkormányzat a tanszercsomagok költségét, azaz 50.000 Ft 

összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 

6./ Hátrányos helyzetű általános iskolás roma gyermekek támogatása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök elmondja, hogy jó volt az elnök-helyettes felvetése, mivel az első osztályosokon 

kívül a többi roma gyermeket is támogatnia kell a nemzetiségi önkormányzatnak. Javasolja, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat vegye fel a nagyatádi általános iskolákkal a kapcsolatot az 

ötvöskónyi hátrányos helyzetű roma gyermekek létszámát illetően, és biztosítsa számukra a 

félévi vagy az éves osztálypénzt. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Orsós László elnök-helyettes 

 

Véleménye szerint jó ötlet a hátrányos helyzetű roma gyermekek helyett átvállalni az 

osztálypénz kifizetését, támogatja az elnök javaslatát. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 52/2017. (IX. 1.) számú 

határozata általános iskolás roma gyermekek támogatásáról.  

 

 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete egyet 

ért abban, hogy a nemzetiségi önkormányzat vegye fel a nagyatádi általános iskolákkal 

a kapcsolatot, az Ötvöskónyiban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 

helyzetű roma tanulók éves vagy féléves osztálypénzének átvállalása érdekében. 

 

Határidő: értelem szerint, illetve a következő testületi-ülés 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

7./ Családi nap megszervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök elmondja, hogy véleménye szerint szervezniük kellene egy roma 

családi napot, ahol a férfiak horgászversenyen vehetnének részt, a nők pedig főznének. 

Véleménye szerint Hókamalomba kellene megszervezni a programot. Javasolja, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat 300.000 Ft összeget határoljon el a családi nap megszervezésére. 

 

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 53/2017. (IX. 1.) számú 

határozata roma családi nap megszervezéséről.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 

300.000 Ft összeget határol el a szeptember hónapban megrendezésre kerülő Roma 

Családi Nap megtartásához. A testület az összeget a feladatalapú támogatás terhére 

biztosítja. 

 

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 54/2017. (IX. 1.) 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 


