
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. 
augusztus 17.-én (pénteken) 11 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 
helyiségében megtartott 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 képviselőtársait 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 36/2018. (VIII. 17.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló horgászversenyen való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

2./ Beszámoló közösségerősítő települési rendezvényen való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

3./ Beszámoló a Nagykanizsai Holocaust megemlékezésen való részvételről.  
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

4./ Beszámoló az ötvöskónyi Roma Holocaust megemlékezésen való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

5./ Beszámoló ruhaadomány-osztásról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

6./ Mátrai táborban való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

1./ Beszámoló horgászversenyen való részvételről. 



Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az EFOP-1.6.2 kódszámú pályázat keretében 
2018. július 14. napján horgászverseny került megszervezésre, Kadarkúton. Kiemeli, hogy a 
program nagyon jól sikerült, a pályázatban részt vevő célszemélyeken kívül a településen élők 
közül sokan jelen voltak. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat is képviseltette magát 
a rendezvényen. Javasolja a horgászversenyen való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 37/2018. (VIII. 17.) számú 
határozata horgászversenyen való részvételről szóló beszámolóról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata az EFOP-1.6.2 kódszámú, 
„Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban” elnevezésű pályázat keretében 
megtartásra került horgászversenyen való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

2./ Beszámoló közösségerősítő települési rendezvényen való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Somogyi Csaba István elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy szintén az EFOP pályázat 
keretében került sor július 21.-én egy közösségerősítő rendezvény megszervezésére. 
Hangsúlyozza, hogy a program nagyon sikeres volt, a célszemélyek közel 90 %-a részt vett a 
rendezvényen. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat is főzött a résztvevőknek, és 
ezzel még színesebbé varázsolták az amúgy is színes programokat. Javasolja, hogy a testület a 
közösségerősítő települési rendezvényen való részvételről szóló beszámolót fogadja el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 38/2018. (VIII. 17.) számú 
határozata közösségerősítő rendezvényen való részvételről szóló beszámolóról. 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
nemzetiségi önkormányzat „Szegregált élethelyzetek felszámolása” elnevezésű 
pályázat keretében megrendezésre kerülő közösségerősítő települési rendezvényen 
való részvételéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

3./ Beszámoló a Nagykanizsai Holocaust megemlékezésen való részvételről.  
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat, 17 fő 
roma ötvöskónyi lakóssal együtt 2018. július 30.-án részt vett a Nagykanizsán tartott Roma 
Holokauszt megemlékezésen. Hangsúlyozza, hogy a nemzetiségi kapcsolatok erősítése 
szempontjából is lényeges az ilyen rendezvényeken való részvétel, illetve a közös 
megemlékezés közelebb hozza egymáshoz a roma személyeket. Javasolja a Nagykanizsán 
tartott Roma Holokauszt ünnepségen való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 39/2018. (VIII. 17.) számú 
határozata roma holokauszt megemlékezésen való részvételről szóló beszámolóról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. 
július 30.-án Nagykanizsán megtartásra került Roma Holokauszt megemlékezésen 
való részvételről szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

4./ Beszámoló az ötvöskónyi Roma Holocaust megemlékezésen való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Somogyi Csaba István elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy szintén az EFOP pályázat 
keretében került sor 2018. augusztus 3.-án a Roma Holocaust megemlékezés megszervezésre. 
Hangsúlyozza, hogy a megemlékezés jól sikerült, az általános iskola épületének falára került 
az emléktábla. Kiemeli, hogy a 2018-as évet követően minden évben meg fog emlékezni a 



nemzetiségi önkormányzat a roma holocaust áldozataira. Javasolja, hogy a testület a Roma 
Holocaust megemlékezésen való részvételről szóló beszámolót fogadja el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 40/2018. (VIII. 17.) számú 
határozata Roma Holocaust megemlékezésen való részvételről szóló beszámolóról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
nemzetiségi önkormányzat „Szegregált élethelyzetek felszámolása” elnevezésű 
pályázat keretében megrendezésre kerülő Roma Holocaust megemlékezésen való 
részvételéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

5./ Beszámoló ruhaadomány-osztásról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2018. augusztus 7.-én a nemzetiségi 
önkormányzat Siklósnagyfaluban felajánlott adományból ruhaneműket osztott ki 20 hátrányos 
helyzetű roma családnak. Javasolja a ruhaadomány osztásról szóló beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 41/2018. (VIII. 17.) számú 
határozata ruhaadomány osztásáról szóló beszámolóról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. 
augusztus 7.-én 20 hátrányos helyzetű ötvöskónyi roma család részére biztosított 
ruhaadomány osztásáról szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



6./ Mátrai táborban való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy az EFOP pályázat keretében, 2018. 
augusztus 20. – augusztus 25. között 45 fő gyermek táborozhat a Mátrában. Kiemeli, hogy az 
öt napos tábor sok színes programot rejt magában. Elmondja, hogy a pályázatban jóváhagyott 
összeg nem fedezi a teljes kiadásokat, ezért a nemzetiségi önkormányzatnak is külön hozzá 
kell járulnia bizonyos költségek biztosításával. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy mivel a 
táborban hátrányos helyzetű roma gyermekek vesznek részt, a nemzetiségi önkormányzatnak 
fel kell vállalnia, hogy a részt vevők számára a hiányzó alapvető ruhaneműket megvásárolja. 
Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 200.000 Ft összeget határoljon el a Mátrában 
megrendezésre kerülő tábor járulékos költségeinek kiegészítésére.  

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 42/2018. (VIII. 17.) számú 
határozata a mátrai tábor járulékos költségeinek biztosításáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az 
EFOP pályázat keretében megrendezésre kerülő mátrai tábor járulékos költségeinek 
biztosításához 200.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

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 43/2018. (VIII. 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


