
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. március 
5.-én (csütörtök) 12.30 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János elnök-helyettes, Somogyiné 
Csimszi Éva nemzetiségi képviselő, valamint a meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
 
Távol (igazoltan): Talpas Tibor és Orsós Géza nemzetiségi képviselők. 
 
Somogyi Csaba István elnök köszönti a megjelent 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 23/2020. (III. 5.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló Roma Holokauszt kiállításon való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 
2./ Beszámoló felvételi tesztírásról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 
3./ Beszámoló szakmai fórumon való részvételről.  
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 
4./ Beszámoló „Bőgő temetésen” való részvételről. 

 Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 

5./ Beszámoló települési tanácskozáson való részvételről. 
 Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 

6./ Beszámoló a siklósnagyfalui tapasztalatcseréről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 
7./ Beszámoló az EFOP-1.6.1 keretében megvalósuló szakmai fórumról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
8./ Beszámoló „Ki mit tudon” való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
 



9./ Beszámoló környezettanulmányok készítésében való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 
10./ Ötvöskónyi településről szóló könyv vásárlása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
11./ Új telefonszám igénylése nemzetiségi képviselők részére. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
12./ Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felvételi körzetének véleményezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
1./ Beszámoló Roma Holokauszt kiállításon való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai, 18 fő roma 
ötvöskónyi lakóssal 2020. január 27-én részt vett Nagykanizsán a Roma Holokauszt 
kiállításon. Elmondja, hogy nagyon tanulságos volt a kiállítás. Az elnök javasolja a Roma 
Holokauszt kiállításon való részvételről 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 24/2020. (III. 5.) számú 
határozata Roma Holokauszt kiállításról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nagykanizsán megrendezésre került Roma Holokauszt kiállításon való részvételről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
2./ Beszámoló felvételi tesztírásról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnök-
helyettese hat fő hátrányos helyzetű roma személyt kísért el 2020. január 23-án Nagyatádra, a 
D-BACH Kft.-hez felvételi tesztírásra. Kiemeli, hogy három személy a tesztírás 
eredményeképpen munkához jutott és azóta is dolgozik a cégnél. Javasolja a felvételi 
tesztírásról 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 25/2020. (III. 5.) számú 
határozata felvételi tesztírásról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
munkahely szerzése érdekében, hat fő roma személyt elkísért felvételi tesztírásról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
3./ Beszámoló szakmai fórumon való részvételről.  
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. 
február 6-án Rinyabesenyőn, a romaságot érintő szakmai fórumon vett részt. Kiemeli, hogy a 
nemzetiségi önkormányzaton tagjain kívül, 8 fő ötvöskónyi roma lakós is velük tartott. 
Javasolja a romák magyarországi helyzetét taglaló szakmai fórumról 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 26/2020. (III. 5.) számú 
határozata szakmai fórumról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rinyabesenyőn megrendezésre került, a romák magyarországi helyzetével is 
foglalkozó szakmai fórumról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
4./ Beszámoló „Bőgő temetésen” való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. 
február 8-án részt vett Csurgón, a roma hagyományokat megelevenítő „Bőgő temetésen”. 
Kiemeli, hogy Ötvöskónyiból 22 fő roma személy vett részt a rendezvényen. Javasolja a 
„Bőgő temetés” elnevezésű programról 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 27/2020. (III. 5.) számú 
határozata „Bőgő temetésről”. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Csurgó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által, 2020. február 8. napján 
megrendezett, a roma hagyományokat megelevenítő „Bőgő temetés” elnevezésű 
programról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
5./ Beszámoló települési tanácskozáson való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. február 11-én Segesd 
településen, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat szervezésében megrendezésre került a 
települési tanácskozás. Kiemeli, hogy a tanácskozáson a nemzetiségi önkormányzat tagjai is 
jelen voltak, és értékelték a 2019-es évet. Javasolja a gyermekvédelem és családsegítés témáit 
érintő települési tanácskozásról 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 28/2020. (III. 5.) számú 
határozata települési tanácskozásról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ötvöskónyiban élő hátrányos helyzetű roma gyermekeket és roma családokat érintő 
települési tanácskozásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
6./ Beszámoló a Siklósnagyfalui tapasztalatcseréről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Somogyi Csaba István elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
tagjai Siklósnagyfalun, tapasztalatcsere elnevezésű programon vettek részt, az EFOP-1.6.2 
pályázat keretében, 2020. február 19. napján. Kiemeli, hogy sok érdekes témát érintettek a 
programon és segítséget is kaptak az egyes programok megvalósítása tekintetében. 
 



Javasolja a Siklósnagyfalui tapasztalatcseréről 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 29/2020. (III. 5.) számú 
határozata tapasztalatcseréről. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
EFOP-1.6.2 pályázat keretében megvalósult, Siklósnagyfalun megrendezésre került 
tapasztalatcsere elnevezésű programról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
7./ Beszámoló az EFOP-1.6.1 keretében megvalósuló szakmai fórumról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. február 27-én Ötvöskónyiban 
az EFOP-1.6.2 pályázat keretében „Workshop” elnevezésű rendezvényt tartottak, ahol a fő 
téma az esélyegyenlőség volt. Kiemeli, hogy a „Workshop” után az EFOP-1.6.1 projekt 
keretében szakmai fórumot tartottak, ahol a roma lakosság integrálásáról, a roma nők 
helyzetéről és a roma nők hátrányairól volt szól. Hangsúlyozza, hogy mindkét rendezvény 
nagyon hasznos volt a kapcsolatépítés tekintetében is. Javasolja a rendezvényekről 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 30/2020. (III. 5.) számú 
határozata szakmai fórumról. 
 
1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2020. február 27-én megrendezésre került „Workshop” és szakmai fórum elnevezésű 
rendezvényekről szóló beszámolót elfogadja.  
 
2./ A képviselő-testület a programok témái tekintetében fontosnak tartja a roma 
lakosság társadalomba történő integrálását, a roma nők munkavállalásban történő 
elősegítését, valamint az esélyegyenlőség biztosítását.   
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 



8./ Beszámoló „Ki mit tudon” való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai 
2020. február 29-én Nagybajomban „Ki mit tud” elnevezésű rendezvényen vettek részt. 
Kiemeli, hogy a programon a nemzetiségi önkormányzat roma tánccsoportja is részt vett és 
helyezést is ért el. Javasolja a „Ki mit tud” rendezvényen való részvételről 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 31/2020. (III. 5.) számú 
határozata „Ki mit tud” rendezvényről. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2020. február 29-én Nagybajomban megrendezésre került, a nemzetiségi 
önkormányzat roma tánccsoportja részvételével megvalósult „Ki mit tud” elnevezésű 
programról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
9./ Beszámoló környezettanulmányok készítésében való részvételről. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnök-
helyettese a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjaként részt vett a roma családokat érintő 
környezettanulmányok készítésében. Kiemeli, hogy a környezettanulmányok készítésének 
elsődleges célja a roma lakosság jobb lakhatási körülményeinek elősegítése. Javasolja a 
környezettanulmányok készítésében való részvételről 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 32/2020. (III. 5.) számú 
határozata környezettanulmányok készítéséről. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
roma lakosság lakhatási körülményeinek javítását célzó környezettanulmányok 
készítésében történő részvételről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 



10./ Ötvöskónyi településről szóló könyv vásárlása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy Ötvöskónyi településről 
„Nyolc évszázad krónikája” címmel könyv készül. Kiemeli, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat fontosnak tartja a településről szóló könyv megjelenésének támogatását, ezért 
javasolja 20.000 Ft összeg elhatárolását, könyvvásárlásra, a feladatalapú támogatás terhére. 
Megjegyzi, hogy a megvásárolt könyveket roma lakóknak osztanák ki. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 33/2020. (III. 5.) számú 
határozata könyvvásárlásról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ötvöskónyi településről szóló, „Nyolc évszázad krónikája” című könyv 
megvásárlásához 20.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
11./ Új telefonszám igénylése nemzetiségi képviselők részére. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntést hozott a testület, a 
nemzetiségi képviselők részére telefonkészülék vásárlásáról. Kiemeli, hogy az alakuló ülés 
óta nem határozták meg a telefonköltség befizetésére vonatkozó szabályokat. Javasolja, hogy 
2019. október 28-tól az elnök és az elnök-helyettes a telefonköltségéből az 5.000 Ft feletti 
részt, a három nemzetiségi képviselő pedig a flottába való belépéstől a telefonköltség 3.000 Ft 
feletti részét fizesse be a nemzetiségi önkormányzat házipénztárába. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot az elnök szavazásra bocsátja, és a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 34/2020. (III. 5.) számú 
határozata telefonköltségről. 
 
1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy az elnök és az elnök-helyettes 2019. október 28-tól havonta a 
telefonköltség 5.000 Ft feletti részét, a három nemzetiségi képviselő pedig a flottába 
való belépéstől, havonta a telefonköltség 3.000 Ft feletti részét fizesse be a 
nemzetiségi önkormányzat házipénztárába. 



 
2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a telefonköltség megtérítésére vonatkozó 
megállapodások elkészítésére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
12./ Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felvételi körzetének véleményezése. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Kiegészítés: 
 
Somogyi Csaba elnök ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést, és az írásos határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 35/2020. (III. 5.) számú 
határozata az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda beíratási körzetéről. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyet ért azzal, hogy az 
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda beíratási körzete Ötvöskónyi község közigazgatási 
területe legyen. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
Az ülés végén az elnök 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 36/2020. (III. 5.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 
 
A testület a nyilvános 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 


