
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. június 

20.-án (csütörtökön) 16.00 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 39/2019. (VI. 20.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló rágcsálóírtásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2./ Beszámoló a csontozó tanfolyam gyakorlati oktatásának megkezdéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Sportnap-horgásznap szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

4./ Helyi napközis tábor szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Balatoni tábor szervezésében való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

1./ Beszámoló rágcsálóírtásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az EFOP-1.6.2 pályázat keretében, a szegregált 

lakókörnyezetben 2019. június 5-én rágcsálóírtásra került sor. Elmondja, hogy még öt 

alkalommal kerül sor a program megvalósítására. Kiemeli, hogy a rágcsálóírtásra nagyon 

nagy szükség van a szegregált lakókörnyezetben. Javasolja a szegregált lakókörnyezetben 

megvalósult rágcsálóírtásról 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 40/2019. (VI. 20.) számú 

határozata rágcsálóírtásról szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szegregált lakókörnyezetben megvalósult rágcsálóírásról szóló beszámolót tudomásul 

veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

2./ Beszámoló csontozó tanfolyam gyakorlati oktatásának megkezdéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az EFOP-1.6.2 pályázat keretében csontozó 

tanfolyam indult. Elmondja, hogy a tanfolyam gyakorlati oktatása megkezdődött a kaposvári 

Kométánál. Kiemeli, hogy a résztvevő személyek megjelenését a nemzetiségi önkormányzat 

tagjai személyesen ellenőrizték. Javasolja a csontozó tanfolyam gyakorlati oktatásáról 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 41/2019. (VI. 20.) számú 

határozata gyakorlati oktatás megkezdéséről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

roma személyek részvételével megkezdődött csontozó tanfolyam gyakorlati 

oktatásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

3./ Sportnap-horgásznap szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. június 29-én 

Sportnappal egybekötött horgásznapot szervez a helyi roma személyek számára.  



Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai több helyet is megnéztek, 

voltak Gyékényesen, Aradpusztán, Kaposváron és Rinyaszentkirályon is, a megfelelő hely 

kiválasztása érdekében. Kiemeli, hogy a szegregált pályázatban résztvevő valamennyi roma 

személyt szeretnék eljuttatni a horgászversenyre, melyre végül Rinyaszentkirályon kerül sor. 

Javasolja, hogy a sportnappal egybekötött horgászversenyre a nemzetiségi önkormányzat 

különítsen el 200.000 Ft összeget, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 42/2019. (VI. 20.) számú 

határozata sportnap-horgásznap megszervezéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

roma személyek részvételével sportnappal egybekötött horgászversenyt szervez, 

melynek megtartásához 200.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás 

terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

4./ Helyi napközis tábor szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés:  

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. július második hetében kerül 

sor a szegregált pályázat keretében napközis tábor megtartására. Javasolja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat 100.000 Ft összeggel járuljon hozzá a tábor színvonalas megtartásához.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 43/2019. (VI. 20.) számú 

határozata napközis tábor megtartásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

roma gyermekek részére tartandó napközis tábor megszervezéséhez 100.000 Ft 

összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 



5./ Balatoni tábor szervezésében való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2019. július 27-től július 31-ig az 

EFOP-1.6.2 pályázat keretében sor kerül a balatoni tábor megtartására. Elmondja, hogy a 

tábort Balatonakaliban szervezik meg. Javasolja, hogy a táborozásban részt vevő roma 

gyermekek napi kiadásaihoz a nemzetiségi önkormányzat 200.000 Ft összeggel járuljon 

hozzál. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 44/2019. (VI. 20.) számú 

határozata balatoni tábor megszervezéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

balatoni táborozásban részt vevő roma gyermekek megfelelő ellátásának 

biztosításához 200.000 Ft összeget határol el, 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 45/2019. (VI. 20.) 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 


