
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. 

szeptember 16.-án (hétfőn) 11 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 

helyiségében 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 a megjelent képviselőtársait 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 57/2019. (IX. 16.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Beszámoló a Dankó-napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

4./ Beszámoló az EFOP pályázattal kapcsolatos egyeztető megbeszélésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Beszámoló a Személyiség-táborban való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

6./ Beszámoló a közösségerősítő települési rendezvényről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

7./ Beszámoló az Ötvöskónyi Bor és Szőlő Ünnepén való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

8./ Beszámoló a Csatkai hitéleti kirándulásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 



9./ A helyi család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

10./ Az óvodás gyermekek részére színházbérlet biztosításának megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

11./ Építőanyag biztosítása hátrányos helyzetű roma családnak. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

12./ A „Visszatekintés a múltba” elnevezésű program szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

13./ A nemzetiségi képviselők telefonköltségének megtérítése. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 58/2019. (IX. 16.) számú 

határozata a 2019. évi költségvetés módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 2019. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 59/2019. (IX. 16.) számú 

határozata a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetés I. 

félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

3./ Beszámoló a Dankó-napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

2019. augusztus 10.-én Barcson, Dankó-napon vett részt. Kiemeli, hogy a Dankó-nap a roma 

futballt erősítő rendezvény. Hangsúlyozza, hogy a más településen zajló roma 

rendezvényeken való részvétel nagyon fontos a kapcsolatok építése céljából. Javasolja, hogy a 

testület a Dankó-napon való részvételről szóló beszámolót fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 60/2019. (IX. 16.) számú 

határozata Dankó-napon való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Barcson megrendezésre került, a roma futballt népszerűsítő Dankó-napon való 

részvételéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

4./ Beszámoló az EFOP pályázattal kapcsolatos egyeztető megbeszélésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 



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. Hangsúlyozza, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat 2019. augusztus 14-én egyeztető megbeszélésen vett részt Barcson 

a pályázattal kapcsolatban. Javasolja az EFOP pályázattal kapcsolatos egyeztető 

megbeszélésről szóló beszámoló elfogadását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 61/2019. (IX. 16.) számú 

határozata egyeztető megbeszélésről szóló beszámolóról.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az 

ötvöskónyi hátrányos helyzetű roma személyeknek szóló EFOP-1.6.2 azonosító számú 

pályázattal kapcsolatos egyeztető megbeszélésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

5./ Beszámoló a Személyiség-táborban való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019. augusztus 19-

én Fonyódon egy Személyiség-táborban vett részt. Kiemeli, hogy ez a tábor egy roma családi 

nap is volt egyben. Elmondja, hogy 20 fő hátrányos helyzetű ötvöskónyi roma személy vett 

részt a táborban a nemzetiségi önkormányzat jóvoltából. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 62/2019. (IX. 16.) számú 

határozata táborban való részvételről szóló beszámolóról.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az 

ötvöskónyi hátrányos helyzetű roma személyekkel, a roma Személyiség-táborban való 

részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 



6./ Beszámoló a közösségerősítő települési rendezvényről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

az EFOP-1.6.2 pályázat keretében tartott közösségerősítő rendezvényen vett részt 2019. 

augusztus 20. napján. Elmondja, hogy a rendezvényen roma ételek főzőversenyén és roma 

ének- táncbemutatón vehettek részt. Javasolja, hogy a testület a közösségerősítő települési 

rendezvénye való részvételről szóló beszámolót fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 63/2019. (IX. 16.) számú 

határozata közösségerősítő rendezvényen való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma személyeknek szervezett közösségerősítő települési 

rendezvényről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

7./ Beszámoló az Ötvöskónyi Bor és Szőlő Ünnepén való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

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

2019. augusztus 31-én Bor- és Szőlő Ünnepét szervezett az általános iskola udvarán. Kiemeli, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat főzött az ötvöskónyi hátrányos helyzetű roma 

személyeknek. Javasolja, hogy az alapanyagok megvásárlásához a testület utólag 50.000 Ft 

összeget hagyjon jóvá, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 64/2019. (IX. 16.) számú 

határozata alapanyag költségének biztosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű roma személyeknek, a Bor és Szőlő Ünnepén főzött étel 

alapanyagköltségét, azaz 50.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére utólag 

jóváhagyja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



Somogyi Csaba István elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a Bor és Szőlő Ünnepén 

fellépett az Ötvöskónyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat roma tánccsoportja is. Kiemeli, 

hogy a jövőben szeretnének komolyabban foglalkozni a tánccsoport tagjainak fejlesztésével. 

Javasolja, hogy a roma tánccsoport tevékenységéről szóló beszámolót a testület fogadja el. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 65/2019. (IX. 16.) számú 

határozata roma tánccsoport működéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat roma tánccsoportjának tevékenységéről, működéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

8./ Beszámoló a Csatkai hitéleti kirándulásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

2019. szeptember 7-8.-án részt vett a csatkai búcsún, 35 fő ötvöskónyi roma személlyel. 

Kiemeli, hogy a csatkai búcsú a roma hitélet erősítését szolgálja, valamint a roma személyek 

közötti összetartást. Javasolja a csatkai hitéleti kirándulásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 66/2019. (IX. 16.) számú 

határozata a csatkai hitéleti kirándulásról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a roma 

hitéletet- és az összetartást erősítő csatkai búcsún való részvételről szóló beszámolót 

elfogadja. A képviselő-testület a búcsún való részvételhez kapcsolódó útiköltséget, 

azaz 200.000 Ft összeget a működési támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 

 



9./ A helyi család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat, valamint a 

Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat között együttműködési megállapodás van hatályban. 

Kiemeli, hogy a családsegítő szolgálattal nagyon jó a kapcsolata, és ezt a jövőben is fenn 

kívánják tartani. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 10 roma hátrányos helyzetű 

családnak biztosított higiéniai- és tisztálkodási csomagot, családonként 2.000 Ft értékben. 

Kiemeli, hogy a csomagokat a családgondozó osztotta ki, az arra rászoruló roma családoknak. 

Javasolja, hogy a tisztálkodási csomagok értékét, azaz 20.000 Ft összeget a testület a 

feladatalapú támogatás terhére biztosítsa.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 67/2019. (IX. 16.) számú 

határozata a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a Család- és 

gyermekjóléti szolgálat 20.000 Ft összegű támogatását, a feladatalapú támogatás 

terhére jóváhagyja. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben is 

támogatja tisztálkodási csomagokkal a hátrányos helyzetű roma családokat. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

10./ Az óvodás gyermekek részére színházbérlet biztosításának megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

azzal a kéréssel fordult a települési önkormányzathoz, hogy támogassa 23 fő nagycsoportos 

gyermek bábszínházi látogatását. Kiemeli, hogy a nemzetiségi önkormányzat átvállalja a 

települési önkormányzattól a támogatás biztosítását, mivel minden évben a nemzetiségi 

önkormányzat nyújtja a színházbérlethez szükséges összeget. Elmondja, hogy az öt alkalomra 

szóló bérlet ára egy gyermek esetében 3.000 Ft, tehát a 23 fő gyermeknek 69.000 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 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 68/2019. (IX. 16.) számú 

határozata óvodába járó roma gyermekek színházlátogatásának támogatásáról.  

 

1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 

69.000 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 

 

 

11./ Építőanyag biztosítása hátrányos helyzetű roma családnak. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

család, akinek a háza nagyon rossz állapotba került, a tetőszerkezet tönkrement. Kiemeli, 

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

javításhoz szükséges anyagokat megvásárolná. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi 

évben kettő roma családon segítettek ebben a formában. Javasolja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat 50.000 Ft összeget határoljon el, a lakóház javításához szükséges anyagok 

megvásárlására.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 69/2019. (IX. 16.) számú 

határozata javításhoz szükséges építőanyag biztosításáról.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete az 

Ötvöskónyi településen életveszélyessé vált roma család lakóházának javításához 

szükséges anyagokat 50.000 Ft összegig biztosítja, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

12./ A „Visszatekintés a múltba” elnevezésű program szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 



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

október 11.-én egy programot szervez, „Visszatekintés a múltba” címmel. Kiemeli, hogy a 

program a nemzetiségi önkormányzat öt éves ciklusban végzett tevékenységéről szólna. 

Elmondja, hogy roma fellépők, roma írók-költők szórakoztatnák a programon megjelenteket. 

Javasolja, hogy a testület 250.000 Ft összeget határoljon el a program megszervezéséhez, a 

feladatalapú támogatás terhére.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 70/2019. (IX. 16.) számú 

határozata rendezvény megszervezéséről.  

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a az 

ötvöskónyi roma családoknak szervezett „Visszatekintés a múltba” elnevezésű 

program megszervezéséhez 250.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás 

terhére.  

 

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 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 71/2019. (IX. 16.) számú 

határozata telefonköltség átvállalásáról.  

 

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

határoz, hogy a telefonköltség viselésére vonatkozó megállapodásokban rögzített díjon 

felül, 2018. augusztus 1. napjától 2019. augusztus 23. napjáig felmerült és a 

nemzetiségi képviselők által be nem fizetett telefonköltséget a nemzetiségi 

önkormányzat átvállalja és a működési támogatás terhére biztosítja az alábbiak szerint: 

 

 



- Somogyi Csaba István elnök     16.146 Ft 

- Orsós László elnök-helyettes     41.009 Ft 

- Orsós János nemzetiségi képviselő    56.455 Ft 

• Összesen:   113.610 Ft 

 

2./ A testület megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai 2019. augusztus 

24. 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 72/2019. (IX. 16.) 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 


