
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. 
november 20.-án (kedden) 16.00 órakor a Művelődési házban megtartott közmeghallgatásos 
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. 
A közmeghallgatásos ülésen jelen van 9 fő ötvöskónyi lakós. 
 
Somogyi Csaba István elnök köszönti a közmeghallgatásos ülésen megjelent ötvöskónyi 
lakósokat, 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 62/2018. (XI. 20.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
2./ A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
3./ Beszámoló a Csatkai hitéleti kirándulásról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
4./ Beszámoló a Lecsó-fesztiválon való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
5./ Beszámoló a Romano Teatro színház programon való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
6./ Beszámoló Útravaló Ösztöndíjprogramhoz igazolás nyújtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
7./ Beszámoló erdész megajándékozásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök  
 
8./ Beszámoló bútorosztásról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 



9./ „Házhoz megy a Mikulás” program megszervezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
10./ Élelmiszercsomag osztásának megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
11./ Pályázatban részt vevők megvendégelése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
12./ Részvétel a szociális célú tűzifa osztásában. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
13./ Az ötvöskónyi óvoda támogatása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
14./ Koncerten való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 

 
1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy az előterjesztés tényadatokat 
tartalmaz, szeptember 30. napjáig. Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy nagyon 
lényeges az, hogy mely kiadások tartoznak a működési- és mely kiadások a feladatalapú 
támogatás körében elszámolható kiadások közé. A működési támogatást december 31-ig, a 
feladatalapú támogatást pedig következő év április 30-ig kell elkölteni. Nagyon fontos, hogy 
figyelemmel kísérjék a kiadásokat, hogy ne kelljen semmit visszafizetni a támogatásból.  
 
Az elnök megköszöni a jegyző asszony tájékoztatását. Somogyi Csaba elnök javasolja a 
háromnegyed évi beszámoló elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 63/2018. (XI. 20.) számú 
határozata a 2017. évi költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi költségvetés 
harmadik negyedévi 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 64/2018. (XI. 20.) 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 Csatkai hitéleti kirándulásról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a szeptember 8.- szeptember 9. között rendezték 
meg Csatkán, a hagyományos búcsút. Elmondja, hogy a településről 10 fő roma személy 
utazott Csatkára, kettő személygépkocsival. Kiemeli, hogy a roma hitélet ápolása és erősítése 
céljából szervezték meg a kirándulást. Javasolja a Csatkai kirándulásról szóló beszámoló 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 65/2018. (XI. 20.) számú 
határozata Csatkai kirándulásról szóló beszámolóról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 
hitélet ápolását és erősítését szolgáló Csatkai kirándulásról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
4./ Beszámoló a Lecsó-fesztiválon való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 



 
Kiegészítés: 
 
Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat szeptember 21.-én 
részt vett a nagyatádi cigány önkormányzat által szervezett Lecsó-fesztiválon.  
Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a főzőversenybe is benevezett, ahol harmadik 
helyezést ért el. Kiemeli, hogy az együttműködés és az információszerzés érdekében fontos az 
ilyen rendezvényeken való részvétel. Javasolja a Lecsó-fesztiválon való részvételről szóló 
beszámoló elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 66/2018. (XI. 20.) számú 
határozata Lecsó-fesztiválról szóló beszámolóról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 
önkormányzatokkal való együttműködés erősítését szolgáló nagyatádi Lecsó-
fesztiválról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
5./ Beszámoló a Romano Teatro színház programon való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az EFOP pályázat keretében szeptember 22.-én 
sor került egy színházi előadás bemutatására a Művelődési házban. Kiemeli, hogy az előadás 
nagyon tetszett a helyi roma embereknek, véleménye szerint építő jellegű volt. Javasolja a 
színházprogramról szóló beszámoló elfogadását.   
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 67/2018. (XI. 20.) számú 
határozata színházprogramról szóló beszámolóról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ötvöskónyi hátrányos helyzetű roma személyeknek szervezett Romano Teatro 
színházprogramról szóló beszámolót elfogadja.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



 
 
 
 
 
6./ Beszámoló Útravaló Ösztöndíjprogramhoz igazolás nyújtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Útravaló 
Ösztöndíjprogramra jelentkező diákoknak szükségük van egy, a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke által aláírt igazolásra, hogy a pályázók roma nemzetiségűek. Elmondja, hogy a 
településen 3 fő roma nemzetiségű diák kereste fel a nemzetiségi önkormányzatot az igazolás 
kiállítása érdekében. Javasolja az igazolás nyújtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 68/2018. (XI. 20.) számú 
határozata ösztöndíjprogramhoz igazolás kiállításáról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Útravaló Ösztöndíjprogramhoz szükséges igazolás kiállításáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
7./ Beszámoló erdész megajándékozásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Fábos József erdész minden évben segít az 
ötvöskónyi roma személyeknek, hogy az erdőkben területet kapjanak, és így fát tudjanak haza 
vinni. Kiemeli, hogy a nemzetiségi önkormányzat egy ajándékcsomaggal mondott köszönetet 
Fábos Józsefnek, az ötvöskónyi roma lakossággal szemben tanúsított segítségnyújtásáért. 
Javasolja a megajándékozásról 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 69/2018. (XI. 20.) számú 
határozata erdész megajándékozásáról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Fábos József erdész – ötvöskónyi roma lakossággal szemben tanúsított 



segítségnyújtásáért – megajándékozásáról szóló beszámolót elfogadja. Az ajándék 
értékét, azaz 15.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
8./ Beszámoló bútorosztásról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen tájékoztatta a testületi tagokat, 
hogy a nemzetiségi önkormányzatnak a családsegítő szolgálat munkatársán keresztül 
lehetősége van bútorokhoz jutni, és azt a hátrányos helyzetű családoknak kiosztani. Elmondja, 
hogy a bútorosztásra november 13.-án sor került, és 10 roma hátrányos család jutott jó 
minőségű bútorokhoz. Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak kizárólag 
a 60.000 Ft összegű szállítási költséget kellett kifizetnie. Javasolja a bútorosztásról szóló 
beszámoló elfogadását, valamint a szállítási költség kifizetésének utólagos jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 70/2018. (XI. 20.) számú 
határozata bútorosztásról szóló beszámolóról. 
 
1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ötvöskónyi hátrányos helyzetű roma családok részére történő bútorosztásról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
2./ A képviselő-testület a bútorok szállításának 60.000 Ft összegű költségét, a 
feladatalapú támogatás terhére biztosítja.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
9./ „Házhoz megy a Mikulás” program megszervezése.  
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Somogyi Csaba István elnök elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2018-ban is szeretne a 
nemzetiségi önkormányzat meglepetést szerezni a nagycsaládos és hátrányos helyzetű 
családoknak Mikulás nap alkalmából. Elmondja, hogy a Mikulás házhoz fog menni, és 
adományokból kapott plüss játékokat, valamint mikuláscsomagot visz a hátrányos helyzetű 
roma gyermekeknek. Javasolja a Mikulás-napi meglepetésről szóló tájékoztató 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 71/2018. (XI. 20.) számú 
határozata a Mikulás-napi meglepetésről. 
 
 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Házhoz megy a Mikulás” elnevezésű program megszervezéséről szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
10./ Élelmiszercsomag osztásának megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a községben élő 
hátrányos helyzetű roma családoknak élelmiszercsomagot oszt Karácsonyra. Kiemeli, hogy 
kb. 110 roma család fog részesülni az élelmiszercsomagban. Javasolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat 500.000 Ft összeget határoljon el az élelmiszercsomagok megvásárlására. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 72/2018. (XI. 20.) számú 
határozata élelmiszercsomag-osztásról. 

 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a községben élő hátrányos helyzetű roma családok részére 
élelmiszercsomagot oszt karácsony alkalmából. A képviselő-testület az élelmiszerek 
megvásárlására 500.000 Ft összeget határol el a feladatalapú támogatás terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
11./ Pályázatban részt vevők megvendégelése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
konzorciumi tag az EFOP-1.6.2 kódszámú, „Összefogás a romákért, telep program 
Ötvöskónyiban” elnevezésű pályázatban. Véleménye szerint fontos az információcsere és a 
jövőbeni programok megbeszélése a konzorciumi tagokkal és megvalósítókkal. Javasolja, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat szervezzen vendéglátást a pályázatban részt vevő 
konzorciumi tagoknak és megvalósítóknak, ennek költségét 100.000 Ft összeget a 
feladatalapú támogatás terhére biztosítsa.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 



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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 73/2018. (XI. 20.) számú 
határozata pályázatban résztvevők megvendégeléséről. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 100.000 Ft összeget határol el 
az EFOP-1.6.2. kódszámú, „Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban” 
elnevezésű pályázatban résztvevő konzorciumi tagok és megvalósítók vendéglátására, 
a feladatalapú támogatás terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
12./ Részvétel a szociális célú tűzifa osztásában. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a települési önkormányzat 84 m3 tűzifát kapott az 
országosan meghirdetett pályázat keretében. Elmondja, hogy a pályázati kiírás pontosan 
rögzíti, hogy kit kell előnyben részesíteni a tűzifa szétosztása során. Kiemeli, hogy a Pénzügyi 
és Szociális Bizottság tagjaként a nemzetiségi önkormányzat képviselője is részt vesz a 
támogatottak kiválasztásában, tehát ezáltal képviseli a hátrányos helyzetű roma családokat. 
Javasolja, hogy a testület értsen egyet a szociális célú tűzifa osztásában való részvétellel. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 74/2018. (XI. 20.) számú 
határozata szociális célú tűzifa osztásban való részvételről. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete egyet ért abban, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat vállaljon szerepet a szociális célú tűzifa 
kiosztásában, és ezáltal képviselje a községben élő hátrányos helyzetű roma 
családokat. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
13./ Az ötvöskónyi óvoda támogatása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 
Kiegészítés: 
 



Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ötvöskónyi óvodába szinte 
kizárólag hátrányos helyzetű roma gyermekek járnak. Véleménye szerint a nemzetiségi 
önkormányzatnak kötelessége mikulás alkalmából támogatni az óvodát. Elmondja, hogy 63 fő 
gyermek jár az óvodába. Javasolja, hogy az óvodás gyermekek részére, a mikuláscsomagok 
megvásárlása 30.000 Ft összeget határoljon el a testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 75/2018. (XI. 20.) számú 
határozata óvoda támogatásáról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete az Ötvöskónyi 
Szivárvány Óvodába járó hátrányos helyzetű roma gyermekek részére, a 
mikuláscsomagok megvásárlására 30.000 Ft összeget határol el a feladatalapú 
támogatás terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
14./ Koncerten való részvétel megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy december 16.-án Kaposváron 
koncertezik a 100 tagú Cigányzenekar. Elmondja, hogy 15 hátrányos helyzetű roma személyt 
szeretne a nemzetiségi önkormányzat elvinni a koncertre. Javasolja a belépőjegyek 
megvásárlásához 80.000 Ft összeg elhatárolását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 76/2018. (XI. 20.) számú 
határozata koncertjegyek megvásárlásáról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a roma zenei élet megismertetése érdekében 15 fő hátrányos helyzetű 
roma személyt visz el a Száztagú Cigányzenekar kaposvári koncertjére. A 
belépőjegyek megvásárlására 80.000 Ft összeget határol el a feladatalapú támogatás 
terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 



Somogyi Csaba István elnök 
 
Megkérdezi, hogy a közmeghallgatásos ülésen megjelent ötvöskónyi lakósnak van-e kérdése, 
hozzászólása. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás a megjelent részéről nem hangzott el, az elnök a 
közmeghallgatásos 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 77/2018. (XI. 20.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 
 
A testület a közmeghallgatásos 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 


