
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. április 
17.-én (kedden) 17.30 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében 
megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós László elnök-helyettes és Orsós János 
nemzetiségi képviselő, valamint a jelenléti ív 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 14/2018. (IV. 17.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

2. Beszámoló az EFOP-1.6.2 kódszámú pályázatban való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

3. Beszámoló észrevétel benyújtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

4. Majális szervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

5. Települési gyermeknap megszervezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

6. „Tyúk-program” megszervezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

7. Általános iskolás roma gyermek támogatása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

8. Sportnap megszervezésének megtárgyalása. 



Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

9. Őrtilosi kirándulás megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

10. Élelmiszeradomány biztosítása érdekében kapcsolatfelvétel. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

11. Roma foglalkoztatás elősegítése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

12. A „segesdi romákkal” együttműködés erősítése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot. Elmondja, hogy a jelenlegi 
felállásban működő nemzetiségi önkormányzat 2014. október 12.-e óta működik. Kiemeli, 
hogy megtörtént eseményekről van szó, az előterjesztés tartalmazza az önkormányzatot 
megillető bevételeket, valamint a teljesített kiadásokat. Elmondja, hogy a feladatalapú 
támogatás alapjául szolgáló pontok elég alacsonyak voltak 2017-ben. Kiemeli, hogy a 2018-
as feladatalapú támogatás összege közel négyszerese, az elmúlt évinek.   
Az elnök javasolja a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 15/2018. (IV. 17.) számú 
határozata a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

2./ Beszámoló az EFOP-1.6.2 kódszámú pályázatban való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 



Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat konzorciumi tagként 
vesz részt a „szegregált” pályázatban. Kiemeli, hogy az elmúlt héten megtörtént a támogatási 
szerződés aláírása a nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat részéről is. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a programok megvalósításában hatalmas szerepe lesz a 
nemzetiségi önkormányzatnak. Elmondja, hogy megszervezésre kerül egy egészségnap, több 
helyre történő tanulmányi kirándulás, sportnap, kialakításra kerül egy konditerem is a 
településen.  
Hangsúlyozza, hogy a pályázat fontos része az OKJ-s képzések megszervezése, mely 
remélhetőleg hozzá fog járulni ahhoz, hogy a roma emberek munkahelyet találjanak 
maguknak, tehát integrálódjanak a munka világába. Kiemeli, hogy a pályázat benyújtását 
megelőzően gyűjtötték össze a megvalósítani kívánt programokat, garantálja, hogy ezekből 
nem lesz hiány a településen az elkövetkezendő időszakban. Javasolja a pályázatban való 
részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 16/2018. (IV. 17.) számú 
határozata pályázatban való részvételről szóló beszámolóról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szegregált településrészen élő roma személyek bevonásával megvalósuló EFOP-1.6.2 
kódszámú pályázatban való részvételről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

3./ Beszámoló észrevétel benyújtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. 
március elején közzé tette a nemzetiségi önkormányzatot megillető feladatalapú támogatás 
pontszámát. Elmondja, hogy a pontszám ellen észrevétellel élhetett a nemzetiségi 
önkormányzat, melyet be is nyújtott a pontszámok növelése érdekében. Hangsúlyozza, hogy 
az idő rövidsége miatt, nem tudta összehívni a képviselő-testülete az észrevétel benyújtása 
előtt, ezért utólag kéri a testület jóváhagyását. 

Kérdés:  

Orsós László elnök-helyettes 



Megkérdezi, hogy az észrevételre érkezett-e már válasz. 

Az elnök a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy eredetileg 33 pontot kapott a 
nemzetiségi önkormányzat. Kiemeli, hogy az észrevétel elbírálását követően még 10 pontot 
írt jóvá a minisztérium, tehát összesen 43 pontot kaptak. Hangsúlyozza, hogy nagyon örül az 
így elért pontszámnak, mely kb. 1,1 millió forintos feladatalapú támogatást jelent. 

Mivel más hozzászólás nem hangzott el, az elnök az utólagos jóváhagyásra irányuló javaslatát 
szavazásra bocsátja. 

Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 17/2018. (IV. 17.) számú 
határozata észrevétel benyújtásáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag 
jóváhagyja a nemzetiségi önkormányzat részére megállapított pontszámok növelésére 
irányuló észrevétel benyújtását.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

4./ Majális szervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a települési 
önkormányzattal közösen „Majálist” szervez, 2018. május 1-jén. Elmondja, hogy a 
programok között szerepel futóverseny, ugróköteles bemutató, játékos sorversenyek, 
„sörfutam” és főzés a résztvevőknek. Javasolja, hogy a program megtartásához a nemzetiségi 
önkormányzat 200.000 Ft összeget határoljon el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 18/2018. (IV. 17.) számú 
határozata „Majális” megszervezéséről.  



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. május 1. napján 
megrendezésre kerülő „Majális” elnevezésű program megszervezéséhez 200.000 Ft 
összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

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

Kiegészítés: 

Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzattal közösen, 
a tavalyi évhez hasonlóan, szervezze meg a gyereknapot, május 27.-én vasárnap. Véleménye 
szerint idén is a művelődési ház udvarán kellene megszervezni a gyereknapot.  
Kiemeli, hogy a programok között szerepelne légvár, póni lovaglás, tűzoltó-bemutató, az 
óvónők által szervezett vetélkedők és Harkály Gyula zenekarának hagyományőrző műsora. 
Elmondja, hogy számításai szerint a gyermeknap összköltségvetése 300.000 Ft lenne, 
melynek felét a nemzetiségi önkormányzat, felét pedig a települési önkormányzat biztosítaná. 
Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 150.000 Ft összeget határoljon el a gyermeknap 
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. 

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 19/2018. (IV. 17.) számú 
határozata gyermeknap megszervezéséről.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
települési gyermeknap megszervezéséhez 150.000 Ft összeget határol el, a 
feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



6./ „Tyúk-program” megszervezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben vetőmagot osztott a nemzetiségi 
önkormányzat a rászoruló roma családoknak. Elmondja, hogy az idei évben tyúkokat fognak 
osztani, de még nem döntötték el, hogy milyen fajtákat. Kiemeli, hogy 100 roma családnak 
fognak tyúkokat osztani, a leginkább rászorulóknak. Javasolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat 400.000 Ft összeget határoljon el a tyúk-program megvalósításához. 

Kérdések és hozzászólások: 

Orsós János nemzetiségi képviselő 

Megkérdezi, hogy mikor fogják megvásárolni a tyúkokat. 

Somogyi Csaba István elnök 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy április hónapban vásárolja meg a tyúkokat, 
mivel most akciós áron jutnak hozzá. Kiemeli, hogy a kiosztásra legkésőbb május elején sor 
fog kerülni. 

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 20/2018. (IV. 17.) számú 
határozata „tyúk-program” megszervezéséről.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rászoruló roma családok részére megvalósuló „tyúk-program” megszervezéséhez 
400.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

7./ Általános iskolás roma gyermek támogatása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi általános iskola kéréssel fordult a 
nemzetiségi önkormányzathoz. Elmondja, hogy a kérelem szerint egy Ötvöskónyiban élő 



roma gyermek nem tudja befizetni az 5.000 Ft összegű osztálypénzt, mely az év végi 
kiránduláshoz kellene. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat az osztálypénz 
kifizetésével támogassa a roma gyermeket. 

Hozzászólás: 

Orsós László elnök-helyettes 

Elmondja, hogy ő vállalja az osztálypénz kifizetését a nagyatádi általános iskolában. 

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 21/2018. (IV. 17.) számú 
határozata roma gyermek támogatásáról.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nagyatádi általános iskolába járó, Ötvöskónyiban élő roma gyermek osztálypénzének 
kifizetéséhez 5.000 Ft összeget biztosít, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

8./ Sportnap megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat szervezzen meg egy „Sport-napot” a 
községben élő roma és nem roma lakosság részére. Elképzelése szerint a sport-nap nem a 
községben kerülne megszervezésre, hanem egy buszos kirándulás lenne valamilyen tó mellé, 
ahol lehetne horgászni, főzni. Kiemeli, hogy a program megszervezésére június hónapban 
kerülne sor. Véleménye szerint a horgászaton részt vevő személyeket díjazza a nemzetiségi 
önkormányzat. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 200.000 Ft összeget határoljon el 
a Sport-nap megszervezésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2018. (IV. 17.) számú 
határozata Sport-nap megszervezéséről.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Sport-nap” 
megszervezéséhez 200.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

9./ Őrtilosi kirándulás megszervezésének megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai és más 
ötvöskónyi roma lakósok a tavalyi és a tavaly előtti évben is kirándulást szerveztek Őrtilos-
Szentmihályhegyre. Kiemeli, hogy 2018-ban is szeretnék ezt a kirándulást megszervezni, 
mely egyrészt csapatépítő jellegű, másrészt a romák hitéletét is erősíti. Javasolja az Őrtilos-
Szentmihályhegyre történő kirándulás megszervezését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 23/2018. (IV. 17.) számú 
határozata hitéleti kirándulás megszervezéséről.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet 
ért abban, hogy a roma lakosság hitéletének erősítése érdekében 2018-ban is 
megszervezi az Őrtilos-Szentmihályhegyre történő kirándulást. A kirándulás 
megszervezéséhez 100.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

10./ Élelmiszeradomány biztosítása érdekében kapcsolatfelvétel. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi telephelyű fagyasztott élelmiszereket 
gyártó cég több községben is biztosít adományokat a rászoruló családok részére. Javasolja, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat vegye fel a céggel a kapcsolatot, az ötvöskónyi roma 
családok élelmiszerhez jutása érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 24/2018. (IV. 17.) számú 
határozata kapcsolatfelvételről. 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kezdeményezi a DEH Magyarország Kft.-vel kapcsolat felvételét, az Ötvöskónyiban 
élő roma családok élelmiszerhez jutásának elősegítése érdekében.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

11./ Roma foglalkoztatás elősegítése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök elmondja, hogy a települési önkormányzat fontos szerepet játszik a roma 
foglalkoztatás lehetőségének megteremtésében, akár a közfoglalkoztatási programok révén is. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű roma családokat 
és személyeket. Javasolja, hogy a testület értsen egyet azzal, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat egyeztessen a települési önkormányzattal a roma foglalkoztatás lehetőségeiről, 
és elősegítéséről. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 25/2018. (IV. 17.) számú 
határozata roma foglalkoztatás elősegítéséről. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyet ért abban, hogy 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatával folyamatosan egyeztet a roma foglalkoztatás 
lehetőségeiről. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

12./ A „segesdi romákkal” együttműködés erősítése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök elmondja, hogy Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. április 
29.-én „Roma Majálist” szervez, melynek keretében hagyományos roma ételek kategóriában 
főzőverseny lesz. Javasolja a „segesdi romákkal” való együttműködés erősítése érdekében a 
főzőversenyen való részvételt.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 26/2018. (IV. 17.) számú 
határozata együttműködés erősítéséről. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„segesdi romákkal” való együttműködés erősítése érdekében úgy határoz, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat részt vesz a 2018. április 29.-én megrendezésre kerülő 
segesdi „Roma Majálison”. A képviselő-testület a főzőversenyhez szükséges 
alapanyagok megvásárlására 25.000 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 27/2018. (IV. 17.) 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


