
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2018. 
december 6.-án (csütörtökön) 16.00 órakor a Községházán 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 az ülésen 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 78/2018. (XII. 6.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ Beszámoló „Roma Ki-mit tud”-on való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
2./ Beszámoló „Házhoz megy a Mikulás” programról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
3./ Mikulás napi játszóházra belépőjegyek osztása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 

 
1./ Beszámoló „Roma Ki-mit tud”-on való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy december 1.-én Kadarkúton, megyei szintű roma 
ki-mit tud-ot szerveztek. Kiemeli, hogy 5 gyermeket vittek Ötvöskónyiból, és ebből egy 
gyermek tovább is jutott az országos versenyre. Javasolja a „Roma Ki-mit tud”-on való 
részvételről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 79/2018. (XII. 6.) számú 
határozata roma ki-mit tudról szóló beszámolóról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Roma Ki-mit tud”-on való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
2./ Beszámoló „Házhoz megy a Mikulás” programról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat minden évben 
megszervezi a „Házhoz megy a Mikulás” programot, amikor a nemzetiségi önkormányzat 
télapója a falu összes gyermekének házhoz viszi az ajándékot. Kiemeli, hogy december 6.-án 
minden gyermeket megajándékoztak a településen. Javasolja a „Házhoz megy a Mikulás” 
programról szóló beszámoló elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 80/2018. (XII. 6.) számú 
határozata Mikulás-napi programról szóló beszámolóról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 
és nem roma gyermekeket megajándékozó, „Házhoz Megy a Mikulás” programról 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
3./ Mikulás napi játszóházra belépőjegyek osztása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a községben élő 
valamennyi gyermek számára belépőjegyet biztosít, a december 8.-án Nagyatádon 
megrendezésre kerülő „Mikulás napi játszóházra”. Javasolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat 500.000 Ft összeget határoljon el a belépőjegyek megvásárlásához. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 81/2018. (XII. 6.) számú 
határozata belépőjegyek biztosításáról. 

 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a községben élő valamennyi gyermek számára belépőjegyet biztosít a 
december 8.-án Nagyatádon megrendezésre kerülő „Mikulás napi játszóházra”. A 
képviselő-testület a belépőjegyek biztosítására 500.000 Ft összeget határol el a 
feladatalapú támogatás terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás a megjelentek részéről nem hangzott el, az elnök az ülés 
végén 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 82/2018. (XII. 6.) 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 


