
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. február 
26.-án (hétfőn) 11 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében 
megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök és Orsós János nemzetiségi képviselő, valamint a 
jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Orsós László elnök-helyettes. 

Somogyi Csaba 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 11/2018. (II. 26.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pont: 

1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata.  
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata.  
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a nemzetiségiek jogairól szóló 
törvény 2018. január 1. napjával módosult, és ezt a január 16.-i ülésen felülvizsgált 
együttműködési megállapodás során nem vettük figyelembe. Kiemeli, hogy a módosítások 
átvezetése az együttműködési megállapodásba szükséges, a magasabb rendű jogszabályoknak 
való megfelelés érdekében. 
Az elnök javasolja az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó döntés 
meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 12/2018. (II. 26.) számú 
határozata együttműködési megállapodás módosításáról.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatával kötött módosított együttműködési 
megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

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 13/2018. (II. 26.) 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


