
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. május 

9.-én (csütörtökön) 12.30 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 29/2019. (V. 9.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda támogatásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2./ Beszámoló vetőburgonya beszerzéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Beszámoló tyúk-program újraindításának lehetőségéről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

4./ Beszámoló megbeszélésen való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Beszámoló konferencián való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

6./ Beszámoló Majálison felhasználásra került alapanyagok beszerzéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

7./ Beszámoló a segesdi roma Majálison való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

8./ Családgondozó támogatási kérelmének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

 



1./ Beszámoló az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda támogatásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a korábbi ülésén 

döntést hozott az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda támogatásáról. Elmondja, hogy a 

támogatásból az óvoda 3 db elektromos fejtetű-irtó készüléket, valamint tetűirtó szert vásárolt. 

Javasolja az óvoda támogatásáról 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 30/2019. (V. 9.) számú 

határozata óvoda támogatásáról szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda támogatásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

2./ Beszámoló vetőburgonya beszerzéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. április 4.-én Homokszentgyörgyre és 

Somogyudvarhelyre látogatott a nemzetiségi önkormányzat, vetőburgonya beszerzése miatt. 

Kiemeli, hogy az önkormányzat már korábban is biztosított vetőburgonyát a helyi roma 

közösség megsegítése érdekében. Elmondja, hogy a vásárlás a rossz minőségű vetőburgonya 

miatt meghiúsult. Javasolja a vetőburgonya vásárlására irányuló szándékról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 31/2019. (V. 9.) számú 

határozata vetőburgonya vásárlásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

roma közösség megsegítése érdekében, vetőburgonya vásárlására irányuló szándékáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 



3./ Beszámoló tyúk-program újraindításának lehetőségéről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. április 8.-án 

Sellyére utazott, tyúkok vásárlása érdekében, mely szintén a helyi roma közösség 

megsegítésére, életminőségének javítására irányult. Elmondja, hogy mivel a megvásárolható 

tyúk-állomány nem volt megfelelő, a vásárlás meghiúsult. Javasolja a tyúkok vásárlására 

irányuló szándékról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 32/2019. (V. 9.) számú 

határozata tyúkok vásárlásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

roma közösség megsegítése, életminőségének javítása érdekében, tyúkok vásárlására 

irányuló szándékáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

4./ Beszámoló megbeszélésen való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. április 18.-án Kaposváron 

részt vett a megyei CKÖ szervezésében egy megbeszélésen. Elmondja, hogy a megbeszélés a 

roma önkormányzatokat érintő, aktuális pályázatok megismerésére irányult. Javasolja a 

megbeszélésen való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 33/2019. (V. 9.) számú 

határozata megbeszélésen való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

roma közösség életszínvonalának javítását célzó, roma önkormányzatokat érintő 

pályázatokkal kapcsolatos megbeszélésen való részvételről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 



5./ Beszámoló konferencián való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. április 24.-án Kaposváron a 

Somogy Megyei Kormányhivatal szervezésében részt vett egy konferencián, ahol hasznos 

információk hangzottak el a nemzetiségi önkormányzatokat érintően. Javasolja a konferencián 

való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 34/2019. (V. 9.) számú 

határozata konferencián való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

roma közösség életszínvonalának javítását célzó, roma önkormányzatokat érintő 

témákkal kapcsolatos konferencián való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

6./ Beszámoló Majálison felhasználásra került alapanyagok beszerzéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. 

május 1.-én részt vett a segesdi roma önkormányzat szervezésében megvalósult Majálison, 

illetve főzőversenyen. Elmondja, hogy a versenyre halászlé főzésével neveztek be. Kiemeli, 

hogy április 30-án a főzéshez szükséges alapanyagokat vásárolták meg, melyre 25.000 Ft 

összeget hagyott jóvá a testület. Javasolja az alapanyagok beszerzéséről szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 35/2019. (V. 9.) számú 

határozata alapanyagok megvásárlásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

segesdi roma Majálison való részvételhez kapcsolódó alapanyagok megvásárlásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



7./ Beszámoló a segesdi roma Majálison való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 55-60 

fő ötvöskónyi roma személy részvételével, képviseltette magát a Segesd településen, 2019. 

május 1.-én tartott roma Majálison. Megjegyzi, hogy a rendezvény nagyon jól sikerült. 

Javasolja a roma Majálison való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 36/2019. (V. 9.) számú 

határozata roma Majálison való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2019. május 1. napján, Segesd településen tartott roma Majálison való részvételről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

8./ Családgondozó támogatási kérelmének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Köves Lilla családgondozó 

segítséget kért a nemzetiségi önkormányzattól, ötvöskónyi roma családokat érintő tetvesség 

megszüntetése érdekében. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a tetűirtó szerek 

megvásárlásához 10.000 Ft összeget határoljon el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 37/2019. (V. 9.) számú 

határozata támogatás biztosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Ötvöskónyiban élő roma családokat érintő problémák kezelésére, a családgondozó 

részére 10.000 Ft összegű támogatást biztosít, a feladatalapú támogatás terhére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



Az elnök az ülés végén javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós László elnök-helyettes 

kijelölését. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 38/2019. (V. 9.) számú 

határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós László elnök-

helyettest 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 László 

              elnök                                         jkv. hitelesítő 


