
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2019. 

november 25.-én (hétfőn) 17.00 órakor a Községházán megtartott közmeghallgatásos 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János elnök-helyettes, Somogyiné 

Csimszi Éva nemzetiségi képviselő, valamint a jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül dr. 

Varga Katalin jegyző. 

A közmeghallgatásos ülésen jelen van 5 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 az 5 fős testület 3 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 82/2019. (XI. 25.) 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 III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Beszámoló a rágcsálóírtás harmadik programjáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

4./ Beszámoló a kosárfonó-kézműves programról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Beszámoló Idősek-napján való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

6./ Beszámoló roma személyeknek munkához való hozzájutásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

7./ Beszámoló „Rinyamenti Találkozón” való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

8./ Beszámoló az I. Nagyatádi Kolbásztöltő versenyen való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 



9./ Támogatás nyújtása az óvodai mikulás-ünnepségre. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

10./ Támogatás nyújtása a települési mikulás-ünnepségre. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

11./ A Csurgói Roma Nemzetiségi Napon való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök  

 

12./ Nemzetiségek napjának megszervezése. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

13./ Részvétel a szociális célú tűzifa osztásában. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

14./ A roma gyermek játszóházban való részvételének támogatása. 

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 83/2019. (XI. 25.) 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 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.  



Kiemeli, hogy 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 84/2019. (XI. 25.) számú 

határozata a 2019. évi költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi költségvetés 

harmadik negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

3./ Beszámoló a rágcsálóírtás harmadik programjáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy október 2-án az EFOP-1.6.2 pályázat keretében 

megrendezésre került a harmadik rágcsálóírtás a szegregált településrészen. Elmondja, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat is részt vett a programon. Kiemeli, hogy a rágcsálók irtása nagyon 

fontos. Javasolja a rágcsálóírtás harmadik programjáról 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 85/2019. (XI. 25.) számú 

határozata rágcsálóírtásról szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szegregált településrészen a roma személyeket érintő rágcsálóírtás harmadik 

programjáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 



4./ Beszámoló a kosárfonó-kézműves programról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

került a kosárfonás öt alkalmas programja. Kiemeli, hogy a programon kizárólag roma 

személyek vettek részt. Elmondja, hogy a programon a nemzetiségi önkormányzat is részt 

vett. Javasolja a roma személyek részvételével megvalósult kosárfonó-kézműves programról 

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 86/2019. (XI. 25.) számú 

határozata kosárfonó-kézműves programról szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a roma 

személyek részére szervezett kosárfonó-kézműves programról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

5./ Beszámoló az Idősek-napján való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 201. november 14. napján megrendezésre került a 

települési idősek-napja, a művelődési házban. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 

roma tánccsoportjával szórakoztatta a résztvevőket, a tánccsoport nagy sikert aratott. 

Javasolja az Idősek-napi rendezvényen a roma tánccsoport fellépéséről, valamint a 

nemzetiségi önkormányzat részvételéről 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 87/2019. (XI. 25.) számú 

határozata Idősek-napján való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

települési Idősek-napján a roma tánccsoport fellépéséről, valamint a nemzetiségi 

önkormányzat részvételéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



6./ Beszámoló roma személyeknek munkához való hozzájutásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy november 18-án a 

nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat falubuszával 8 fő helyi, roma személyt 

szállított el Kaposvárra a „tejgyárba”, munkához jutás érdekében. Javasolja a helyi roma 

személyek munkához jutásának elősegítéséről 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 88/2019. (XI. 25.) számú 

határozata roma személyek munkához jutásának elősegítéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

ötvöskónyi roma személyek munkához jutásának elősegítéséről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

7./ Beszámoló „Rinyamenti Találkozón” való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat roma 

hagyományőrző tánccsoportja lépett fel és nagy sikert aratott. Kiemeli, hogy még egy fővel 

bővült a csoport, így már öten vannak összesen. Elmondja, hogy folyamatosan fejlesztik a 

gyermekek tánctudását, a gyakoribb fellépések érdekében. Javasolja a roma hagyományőrző 

tánccsoport fellépéséről 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 89/2019. (XI. 25.) számú 

határozata roma tánccsoport fellépéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nemzetiségi önkormányzat roma hagyományőrző tánccsoportjának Rinyamenti 

Találkozón való fellépéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 



Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a találkozón való fellépés költsége 10.000 Ft volt, 

melynek utólagos jóváhagyását kéri a testülettől. 

 

A költség utólagos jóváhagyására vonatkozó javaslatot a testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 90/2019. (XI. 25.) számú 

határozata költség jóváhagyásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Rinyamenti Találkozó” elnevezésű programhoz kapcsolódó 10.000 Ft összegű 

költséget, a feladatalapú támogatás terhére utólag jóváhagyja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

8./ Beszámoló az I. Nagyatádi Kolbásztöltő versenyen való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2019. november 23-án kolbásztöltő versenyen 

vett részt a nemzetiségi önkormányzat, Nagyatádon. Elmondja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat 20 fő roma személyt tudott megvendégelni az általuk készített kolbászból. 

Kiemeli, hogy a 15 csapat részvételével megvalósult versenyen a nemzetiségi önkormányzat 

csapata második helyezést ért el. Elmondja, hogy a versenyen való részvételhez szükséges 

alapanyagok megvásárlása 30.000 forintba került. Javasolja a kolbásztöltő versenyen való 

részvételről szóló beszámoló elfogadását, valamint az alapanyag-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 91/2019. (XI. 25.) számú 

határozata kolbásztöltő versenyen való részvételről. 

 

1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

I. Nagyatádi Kolbásztöltő versenyen való részvételről, valamint a nemzetiségi 

önkormányzat által elért helyezésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a kolbásztöltéshez szükséges alapanyagok 30.000 Ft összegű 

költségét, a feladatalapú támogatás terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 

 



9./ Támogatás nyújtása az óvodai mikulás-ünnepségre. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

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 72 fő 

gyermek jár az óvodába. Javasolja, hogy az óvodás gyermekek részére, a mikuláscsomagok 

megvásárlása 8.000 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 92/2019. (XI. 25.) számú 

határozata óvoda támogatásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete az Ötvöskónyi 

Szivárvány Óvodába járó hátrányos helyzetű roma gyermekek részére, a 

mikuláscsomagok megvásárlására 8.000 Ft összeget határol el a feladatalapú 

támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

10./ Támogatás nyújtása a települési mikulás ünnepségre. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Somogyi Csaba István elnök elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2019-ben 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 települési mikulás ünnepséghez 40.000 Ft összeg 

biztosítását, 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 93/2019. (XI. 25.) számú 

határozata a Mikulás-napi meglepetésről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

települési mikulás ünnepséghez szükséges mikuláscsomagok megvásárlásához 40.000 

Ft összeget biztosít, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



11./ A Csurgói Roma Nemzetiségi Napon való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök  

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat meghívást kapott 

Csurgóra a nemzetiségi önkormányzat által szervezett nemzetiségi napra. Elmondja, hogy kb. 

25 fő roma személyt visznek magukkal a rendezvényre. Javasolja, hogy a nemzetiségi napon 

való részvételhez kapcsolódóan 50.000 Ft összeget határoljon el a testület, 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 94/2019. (XI. 25.) számú 

határozata nemzetiségi napon való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Csurgói Roma Nemzetiségi Napon való részvételhez kapcsolódóan 50.000 Ft összeget 

határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

12./ Nemzetiségek napjának megszervezése. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2019-ben első 

alkalommal szeretné megrendezni a Roma Nemzetiségek Napját a településen, december 

hónapban. Elmondja, hogy a rendezvényen nemzetiségi díjat szeretnének átadni olyan 

személynek, vagy személyeknek, akik segítik a nemzetiségi önkormányzat munkáját. 

Javasolja, hogy az Ötvöskónyi Roma Nemzetiségek Napjának megtartásához 100.000 Ft 

összeget határoljanak 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 95/2019. (XI. 25.) számú 

határozata roma nemzetiségek napjának megszervezéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a nemzetiségi önkormányzat munkáját segítő személyek kitüntetése 

érdekében Roma Nemzetiségi Napot szervez. A képviselő-testület a kitüntetettek 

díjazásához és megvendégeléséhez 100.000 Ft összeget határol el a feladatalapú 

támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



13./ Részvétel a szociális célú tűzifa osztásában. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a települési önkormányzat 170 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 96/2019. (XI. 25.) 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 

 

 

14./ A roma gyermekek játszóházban való részvételének támogatása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a községben élő 

valamennyi roma gyermek számára belépőjegyet biztosít, a Nagyatádon megrendezésre 

kerülő „Mikulás napi játszóházra”. Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 200.000 Ft 

összeget határoljon el a belépőjegyek megvásárlásához. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 97/2019. (XI. 25.) számú 

határozata belépőjegyek biztosításáról. 

 

1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy határoz, hogy a községben élő valamennyi gyermek számára belépőjegyet biztosít 

a Nagyatádon megrendezésre kerülő „Mikulás napi játszóházra”.  

 



2./ A képviselő-testület a belépőjegyek biztosítására 200.000 Ft összeget határol el a 

feladatalapú támogatás terhére. 

 

3./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a roma gyermekek játszóházba szállításához 

igénybe veszi a települési önkormányzat kisbuszát. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

Somogyi Csaba István elnök 

 

Megkérdezi, hogy a közmeghallgatásos ülésen megjelent ötvöskónyi lakósoknak van-e 

kérdése, hozzászólása. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás a megjelent részéről nem hangzott el, az elnök a 

közmeghallgatásos ülés végén javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós János elnök-

helyettes kijelölését. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 98/2019. (XI. 25.) számú 

határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

 

A testület a közmeghallgatásos ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós János 

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 János  

                         elnök                      jkv. hitelesítő 


