
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. 

szeptember 6.-án (csütörtökön) 15 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 44/2018. (IX. 6.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Beszámoló a Drávavölgyi Roma Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

4./ Beszámoló Mátrai táborról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Beszámoló a Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

6./ Beszámoló a roma gyermekeknek szervezett Palacsinta-napról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

7./ Beszámoló ruha- és élelmiszeradomány osztásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

8./ Beszámoló az óvodával, valamint a családsegítő szolgálattal kötött együttműködési 

megállapodásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 



9./ Bolhásért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás jóváhagyása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

10./ Együttműködési megállapodások megkötésének kezdeményezése. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

11./ Bútorosztás szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

12./ Hagyományőrző zenekar fellépő ruháinak biztosítása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

13./ Csatkai kirándulás megszervezése. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

14./ Ötvöskónyiban élő roma családok támogatása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

15./ Óvoda támogatási kérelmének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

16./ A nemzetiségi képviselők telefonköltségének megtérítése. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. 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 2018. június 30. napjáig teljesültek. 

Véleménye szerint takarékosan gazdálkodtak az elmúlt félévben. Kiemeli, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat konzorciumi partner az EFOP-1.6.2 pályázatban, melynek keretében több 

rendezvény megtartására is sor került az első félévben. Javasolja, hogy a testület fogadja el a 

nemzetiségi önkormányzat 2018. 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 45/2018. (IX. 6.) számú 

határozata a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetés I. 

félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



2./ A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 

szükséges módosítások kerültek átvezetésre, a testület korábbi döntéseinek megfelelően. Mind 

a kiadások, mind a bevételek ismertek, ennek megfelelően módosultak az előirányzatok. 

Az elnök javasolja a 2018. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti 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 46/2018. (IX. 6.) számú 

határozata a 2018. évi költségvetés módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 2018. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Beszámoló a Drávavölgyi Roma Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

2018. augusztus 11.-én Lakócsán, roma napon vett részt. Kiemeli, hogy a más településen 

zajló roma rendezvényeken való részvétel nagyon fontos a kapcsolatok építése céljából. 

Javasolja, hogy a testület a roma napon való részvételről szóló beszámolót fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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 47/2018. (IX. 6.) számú 

határozata roma napon való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Lakócsán megrendezésre került Drávavölgyi Roma Napon való részvételéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

4./ Beszámoló Mátrai táborról. 

Előadó: Somogyi Csaba István 



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. Elmondja, hogy a pályázat 

keretében augusztus 20.-tól augusztus 25.-ig 40 fő hátrányos helyzetű roma gyermeket vittek 

el a Mátrába táborozni. Hangsúlyozza, hogy a tábor nagyon jól sikerült, a gyermekek jól 

érezték magukat. Javasolja, a Mátrai táborban való részvételről szóló beszámolót fogadja el. 

 

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 48/2018. (IX. 6.) számú 

határozata Mátrai táborról szóló beszámolóról.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma gyermekeknek szervezett Mátrai táborban való részvételről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Beszámoló a Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

2018. augusztus 25.-én Porrogszentkirályon, roma kulturális napon vett részt. Kiemeli, hogy a 

más településen zajló roma rendezvényeken való részvétel nagyon fontos a kapcsolatok 

építése és az információáramlás céljából. Javasolja, hogy a testület a roma kulturális napon 

való részvételről szóló beszámolót fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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 49/2018. (IX. 6.) számú 

határozata roma kulturális napon való részvételről szóló beszámolóról. 

 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Porrogszentkirályon megrendezésre került Roma Kulturális Napon való részvételéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



6./ Beszámoló a roma gyermekeknek szervezett Palacsinta-napról.  

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

2018. augusztus 31.-én Palacsinta-napot szervezett a hátrányos helyzetű roma gyermekeknek. 

Kiemeli, hogy a gyermekek jól érezték magukat. Javasolja, hogy a testület a roma 

gyermekeknek szervezett Palacsinta-napról szóló beszámolót fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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 50/2018. (IX. 6.) számú 

határozata Palacsinta-napról szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a roma 

gyermekeknek szervezett Palacsinta-napról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

7./ Beszámoló ruha- és élelmiszeradomány osztásról.  

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

Bolhás településről ruhaadományt kapott, mely 2018. augusztus hónapban 8-10 hátrányos 

helyzetű roma családnak került kiosztásra. Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a 

Baptista Szeretetszolgálattal közösen a nemzetiségi önkormányzat ruha- és 

élelmiszeradomány osztást szervezett, melyből 10-15 roma család részesült 2018. szeptember 

elején. Javasolja a ruha- és élelmiszeradomány osztásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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 51/2018. (IX. 6.) számú 

határozata ruha- és élelmiszeradomány osztásról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma családoknak kiosztásra került ruha- és élelmiszeradományról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



8./ Beszámoló az óvodával, valamint a családsegítő szolgálattal kötött együttműködési 

megállapodásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök  

 

Kiegészítés: 

 

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

Szivárvány Óvoda, valamint a Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 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. Kiemeli, hogy a 

családsegítő szolgálattal is nagyon jó a kapcsolata, és ezt a jövőben is fenn kívánják tartani. 

Véleménye szerint az együttműködési megállapodásokban foglaltak fenntartása a jövőben is 

szükséges. Javasolja az együttműködési megállapodásokról 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 52/2018. (IX. 6.) számú 

határozata együttműködési megállapodások értékeléséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Ötvöskónyi Szivárvány 

Óvodával, valamint a Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal fennálló 

együttműködési megállapodásokat hasznosnak ítéli meg és jövőbeni fenntartásukat 

fontosnak tarja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Széll Árpádné elnök 

 

 

9./ Bolhásért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás jóváhagyása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat együttműködési 

megállapodást kötött a Bolhásért Érdekvédelmi Egyesülettel.  

Kiemeli, hogy az együttműködés célja az információáramlás, a programok közös szervezése, 

valamint a roma érdekek előmozdítása. Javasolja, hogy a testület az egyesülettel kötött 

megállapodást hagyja jóvá.  

 

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 53/2018. (IX. 6.) számú 

határozata együttműködési megállapodás jóváhagyásáról. 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Bolhásért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülettel megkötött együttműködési 

megállapodást jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

10./ Együttműködési megállapodások megkötésének kezdeményezése. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezi a Nagykanizsai, a 

Porrogszentkirályi, Belegi, és a Lakócsai Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a 

Nagyatádi és a Kaposvári Baptista Gyülekezettel. Hangsúlyozza az együttműködési 

megállapodások fontosságát. Javasolja az együttműködési megállapodások 

kezdeményezésének jóváhagyását.  

 

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 54/2018. (IX. 6.) számú 

határozata együttműködési megállapodások megkötéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kezdeményezi a Nagykanizsai, a Porrogszentkirályi, a Belegi és a Lakócsai Cigány 

Önkormányzattal, valamint a Nagyatádi és a Kaposvári Baptista Gyülekezettel 

együttműködési megállapodás megkötését. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

11./ Bútorosztás szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzata a 

Nagykanizsai Cigány Önkormányzattól bútorokat kapott, melyet 4-5 hátrányos helyzetű roma 

családnak tudnak kiosztani. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat határozza meg 

azokat a családokat, melyek számára fontos lenne a bútorok kiosztása. 

 

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 55/2018. (IX. 6.) számú 

határozata bútorosztás megszervezéséről.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy környezettanulmányok készítésével döntik el azt, hogy mely családok 

részére kerülnek kiosztásra az adományból kapott bútorok. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

12./ Hagyományőrző zenekar fellépő ruháinak biztosítása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

hagyományőrző zenekart szervez, mely roma hagyományos zenéket mutatna be. Kiemeli, 

hogy az EFOP-1.6.2 pályázat keretében már beszerezték a zenekarnak szükséges 

hangszereket, de a fellépő ruhákat meg kell vásárolni, vagy meg kell varratnia az 

önkormányzatnak. Javasolja, hogy a hagyományőrző zenekar fellépő ruháinak biztosítására a 

nemzetiségi önkormányzat 200.000 Ft összeget határoljon el, a feladatalapú támogatás 

terhére.  

 

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 56/2018. (IX. 6.) számú 

határozata fellépő ruhák biztosításáról.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 

200.000 Ft összeget határol el a Hagyományőrző Zenekar fellépő ruháinak 

biztosításához.  

A testület az összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

13./ Csatkai kirándulás megszervezése. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a csatkai búcsúra 2018. szeptember 

8-9.-én kerül sor. Kiemeli, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai, valamint 12-13 fő 

Ötvöskónyiban élő roma személy részt vesz a csatkai búcsún.  



Javasolja, hogy a Csatkai kirándulás megszervezéséhez a nemzetiségi önkormányzat 200.000 

Ft összeget határoljon el, a feladatalapú támogatás terhére.  

 

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 57/2018. (IX. 6.) számú 

határozata Csatkai kirándulás megszervezéséről.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 

200.000 Ft összeget határol el a roma hitélet erősítése céljából megszervezett Csatkai 

kirándulásra. A testület az összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

14./ Ötvöskónyiban élő roma családok támogatása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Ötvöskónyiban van kettő olyan roma 

család, akinek a háza nagyon rossz állapotban van, „lassan” életveszélyessé válik. Kiemeli, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat részt kíván vállalni a családok megsegítésében úgy, hogy a 

javításhoz szükséges anyagokat megvásárolná. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

100.000 Ft összeget határoljon el, a két lakóház javításához szükséges anyagok 

megvásárlására.  

 

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 58/2018. (IX. 6.) számú 

határozata javításhoz szükséges anyagok biztosításáról.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az 

Ötvöskónyi településen életveszélyessé vált kettő roma család lakóházának javításához 

szükséges anyagokat 100.000 Ft összegig biztosítja, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

15./ Óvoda támogatási kérelmének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 



Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 

azzal a kéréssel fordult a nemzetiségi önkormányzathoz, hogy támogassa 22 fő nagycsoportos 

gyermek bábszínházi látogatását. Elmondja, hogy a négy alkalomra szóló bérlet ára egy 

gyermek esetében 2.400 Ft, tehát a 22 fő gyermeknek 52.800 forintba kerülne a 

színházlátogatás. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat biztosítsa a hátrányos helyzetű 

roma gyermekek színházlátogatásához szükséges összeget.   

 

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 59/2018. (IX. 6.) számú 

határozata óvoda támogatásáról.  

 

1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 

52.800 Ft összeget határol el a hátrányos helyzetű roma nagycsoportos óvodás 

gyermekek színházlátogatásának költségére. A testület az összeget a feladatalapú 

támogatás terhére biztosítja. 

 

2./ A testület felkéri Derzsó Zsuzsanna intézményvezetőt, hogy a támogatás 

összegével, a nemzetiségi önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

16./ A nemzetiségi képviselők telefonköltségének megtérítése. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

tagjainak megállapodás alapján, meghatározott összeg felett szükséges befizetnie a 

telefonköltséget a nemzetiségi önkormányzat házipénztárába. Javasolja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat vállalja át a képviselőktől, a megállapodásban meghatározott összeg felett 

felmerült, és ki nem fizetett költséget. 

 

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 60/2018. (IX. 6.) számú 

határozata telefonköltség átvállalásáról.  

 

 



1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a telefonköltség viselésére vonatkozó megállapodásokban rögzített díjon 

felül, 2015. október 1. napjától 2018. július 31. napjáig felmerült és a nemzetiségi 

képviselők által be nem fizetett telefonköltséget a nemzetiségi önkormányzat átvállalja 

az alábbiak szerint: 

 

- Somogyi Csaba István elnök     97.894 Ft 

- Somogyi László elnök-helyettes   111.962 Ft 

- Orsós János nemzetiségi képviselő   59. 814 Ft 

 Összesen:   269.670 Ft 

 

2./ A testület megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai 2018. augusztus 1. 

napjától a korábban aláírt megállapodások alapján fizetik a meghatározott díjon felüli 

telefonköltséget. 

 

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 61/2018. (IX. 6.) 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 


