
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. július 8.-

án (szerdán) 16.00 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

Csimszi Éva nemzetiségi képviselő, valamint a jelenléti ív szerinti 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 40/2020. (VII. 8.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a DCKSZ elnökével megvalósult találkozóról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2./ Beszámoló a Roma-Kert Egyesület elnökével megvalósult egyeztetésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Beszámoló szájmaszkok kiosztásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

4./ Beszámoló TEF-koordinátorral történő egyeztetésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Beszámoló a Siklósnagyfaluban megvalósult megemlékezésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

6./ Beszámoló horgászversenyen való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

7./ Beszámoló a nagykanizsai nemzetiségi elnökkel való megbeszélésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

8./ Beszámoló roma személyek munkához jutásának elősegítéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 



9./ Beszámoló bútor- és ruhaadomány osztásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

10./ Beszámoló a kaposvári nemzetiségi képviselővel való megbeszélésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

11./ Beszámoló a Cserdi polgármesterrel való tapasztalatcseréről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

12./ Beszámoló az ötvöskónyi református templom 125 éves évfordulóján való 

részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

13./ Beszámoló hátrányos helyzetű roma fiatalok gimnáziumi beíratásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

14./ Beszámoló tapasztalatcseréről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

15./ Beszámoló az EFOP-1.6.2-16 pályázat keretében megvalósított gyermeknapról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

16./ Beszámoló a szegregált településrészen megvalósított rágcsálóírtásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

17./ Horgászverseny szervezésének megtárgyalása.  

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

1./ Beszámoló a DCKSZ elnökével megvalósult találkozóról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja megjelenteket, hogy 2020. április 6-án egy találkozón 

vettek részt Barcson, ahol a nemzetiségi önkormányzat tagjai a DCKSZ elnökével 

egyeztettek, az Ötvöskónyiban élő roma személyeket érintő kérdésekről. Kiemeli, hogy szó 

volt tanfolyamok indításáról és munkalehetőségről is. Javasolja a találkozóról szóló 

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 41/2020. (VII. 8.) számú 

határozata találkozón való részvételről. 

 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a roma 

személyek élethelyzetét érintő témákban, a DCKSZ elnökével való találkozóról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

2./ Beszámoló a Roma-Kert Egyesület elnökével megvalósult egyeztetésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja megjelenteket, hogy 2020. április 8-án a Roma-Kert 

Egyesület elnökével egyeztetett, az EFOP-1.6.2 projektelemekkel kapcsolatban. Kiemeli, 

hogy a beszélgetés minden eleme érintette a településen élő roma személyek helyzetét, illetve 

jövőjét. Javasolja az egyezetetésről szóló 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 42/2020. (VII. 8.) számú 

határozata egyeztetésen való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a Roma-Kert 

Egyesület elnökével megvalósult egyeztetésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

3./ Beszámoló szájmaszkok kiosztásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy április 15-én az elnök-helyettessel 

Nagykanizsára utaztak, ahol Teleki Lászlóné szociális munkással egyeztettek 100 db 

szájmaszk elkészítése tárgyában. Kiemeli, hogy az elkészült szájmaszkok a hátrányos 

helyzetű roma családok részére kiosztásra kerültek még április hónapban. Javasolja a 

szájmaszkok kiosztásáról szóló 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 43/2020. (VII. 8.) számú 

határozata szájmaszkok kiosztásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a hátrányos 

helyzetű roma családok részére megvalósult szájmaszk kiosztásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

4./ Beszámoló TEF-koordinátorral történő egyeztetésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. április 22-én Barcson a TEF 

szakemberével egyeztetett a koronavírus járvány miatt felmerült feladatok ellátásáról. 

Kiemeli, hogy sok hasznos információval lett gazdagabb, melyet a nemzetiségi önkormányzat 

tagjaival is megosztott. Javasolja a TEF-koordinátorral megvalósult egyeztetésről szóló 

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 44/2020. (VII. 8.) számú 

határozata TEF-koordinátorral történő egyeztetésről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a koronavírus 

járvány miatt felmerült problémák kezelését érintő egyeztetésről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

5./ Beszámoló a Siklósnagyfaluban megvalósult megemlékezésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat három 

tagja 2020. május 16-án Siklósnagyfaluban részt vett a Roma Ifjúság és Bátorság Napján. 

Megjegyzi, hogy nagyon színvonalas rendezvényen vettek részt. Javasolja a Roma Ifjúság és 

Bátorság Napján való részvételről szóló 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 45/2020. (VII. 8.) számú 

határozata Roma Ifjúság és Bátorság Napjáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 

Siklósnagyfaluban megrendezésre került Roma Ifjúság és Bátorság Napján való 

részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

6./ Beszámoló horgászversenyen való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. május 23-án 

Somogyhatvanban horgászversenyen vett részt a nemzetiségi önkormányzat, továbbá 15 fő 

roma személy. Megjegyzi, hogy sikeres volt a verseny, a csapatuk második helyezést ért el. 

Javasolja a horgászversenyen való részvételről szóló 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 46/2020. (VII. 8.) számú 

határozata horgászversenyen való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 

Somogyhatvanban megrendezésre került, 15 fő roma személy részvételével 

megvalósult horgászversenyről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

7./ Beszámoló a nagykanizsai nemzetiségi elnökkel való megbeszélésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. május 27-én Nagykanizsán 

egy megbeszélésen vett részt, melyet Teleki László a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

szervezett. Elmondja, hogy a megbeszélés a roma személyek élethelyzetének javítását célzó 

tevékenységekre irányult. Javasolja a megbeszélésről szóló 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 47/2020. (VII. 8.) számú 

határozata nemzetiségi elnökkel való megbeszélésről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a Nagykanizsa 

Város Nemzetiségi Önkormányzata elnökével, a roma személyek élethelyzetét érintő 

kérdéseket taglaló megbeszélésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

8./ Beszámoló roma személyek munkához jutásának elősegítéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. június 3-án a nemzetiségi 

önkormányzat 2 fő ötvöskónyi roma személyt vitt el Marcaliba, a Ziehl-Abegg Kft.-hez, 

munkához jutás elősegítése érdekében. Elmondja, hogy a felvételi vizsga sikeres volt, a két fő 

roma személy jelenleg is dolgozik. Javasolja a roma személyek munkához jutásának 

elősegítéséről szóló 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 48/2020. (VII. 8.) számú 

határozata munkához jutás elősegítéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a két fő roma 

személy munkához jutásának elősegítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

9./ Beszámoló bútor- és ruhaadomány osztásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. 

június 9-én és június 10-én adományokból szerzett bútorokat és ruhákat osztott ki a hátrányos 

helyzetű roma családoknak.  



Kiemeli, hogy az adományosztás révén 15 roma család jutott bútorokhoz és nyári ruhákhoz. 

Javasolja a bútor- és ruhaadomány osztásról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 49/2020. (VII. 8.) számú 

határozata adományosztásról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a hátrányos 

helyzetű roma családok részére megvalósult bútor- és ruhaadomány osztásról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

10./ Beszámoló a kaposvári nemzetiségi képviselővel való megbeszélésről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. június 15-én Kaposváron egy 

megbeszélésen vett részt, melyet Berényi László a nemzetiségi önkormányzat képviselője 

szervezett. Elmondja, hogy a megbeszélés a roma személyek élethelyzetének javítását célzó 

tevékenységekre irányult. Javasolja a megbeszélésről szóló 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 50/2020. (VII. 8.) számú 

határozata nemzetiségi képviselővel való megbeszélésről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a Kaposvár 

Város Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével, a roma személyek élethelyzetét 

érintő kérdéseket taglaló megbeszélésről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

11./ Beszámoló a Cserdi polgármesterrel való tapasztalatcseréről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 



Somogyi Csaba elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. június 21-én a Cserdi 

polgármester, Bogdán László látogatást tett Ötvöskónyiban, és színvonalas előadást tartott a 

roma személyeknek. Kiemeli, hogy nagyon hasznos volt az előadás, a nemzetiségi 

önkormányzat szeretné a jövőben is tartani a kapcsolatot a polgármesterrel. Javasolja a Cserdi 

polgármesterrel megvalósult tapasztalatcseréről szóló 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 51/2020. (VII. 8.) számú 

határozata tapasztalatcseréről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete az ötvöskónyi 

roma személyeket érintő, a Cserdi polgármesterrel megvalósult tapasztalatcseréről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

12./ Beszámoló az ötvöskónyi református templom 125 éves évfordulóján való 

részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. június 21-én ünnepelték 

az ötvöskónyi református templom 125 éves fennállását. Elmondja, hogy az ünnepségen a 

nemzetiségi önkormányzat tajgai is részt vettek. Kiemeli a nemzetiségi önkormányzat és a 

református egyház között fennálló együttműködési megállapodás fontosságát. Javasolja az 

ünnepségről szóló 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 52/2020. (VII. 8.) számú 

határozata évfordulón való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete az ötvöskónyi 

református templom 125 éves fennállása alkalmából szervezett ünnepségén való 

részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 



13./ Beszámoló hátrányos helyzetű roma fiatalok gimnáziumi beíratásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. június 22-én az elnök-

helyettessel Pécsre a Gandhi Gimnáziumba vittek kettő hátrányos helyzetű roma gyermeket, a 

gimnáziumba történő beiratkozás érdekében. Kiemeli a roma gyermekek továbbtanulási 

lehetősége elősegítésének fontosságát. Javasolja a roma fiatalok gimnáziumi beíratásáról 

szóló 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 53/2020. (VII. 8.) számú 

határozata gimnáziumi beiratkozás elősegítéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete az ötvöskónyi 

hátrányos helyzetű fiatalok Gandhi Gimnáziumba történő beiratkozásának 

elősegítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

14./ Beszámoló tapasztalatcseréről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai 

2020. június 24-én Barcson, 2020. június 29-én pedig Lakócsán vettek részt tapasztalatcserén. 

Elmondja, hogy Barcson a rinyabesenyői EFOP-1.6.2 pályázat projektmenedzserével, 

Lakócsán pedig a nemzetiségi önkormányzat elnökével folytattak megbeszélést. Kiemeli, 

hogy a megbeszéléseken sok hasznos tapasztalatot szereztek. Javasolja a tapasztalatcseréken 

való részvételről szóló 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 54/2020. (VII. 8.) számú 

határozata tapasztalatcseréken való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete az EFOP-1.6.2 

projektet, valamint a roma lakosság helyzetét érintő tapasztalatcserékről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 



15./ Beszámoló az EFOP-1.6.2-16 pályázat keretében megvalósított gyermeknapról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy az EFOP-1.6.2-16 kódszámú pályázat keretében 

2020. június 27. napján gyermeknap került megszervezésre, a művelődési ház udvarán. 

Kiemeli, hogy a program nagyon jól sikerült, a pályázatban részt vevő célszemélyeken kívül a 

településen élők közül sokan jelen voltak. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat is 

képviseltette magát a rendezvényen. Javasolja a gyermeknapon való részvételről szóló 

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 55/2020. (VII. 8.) számú 

határozata gyermeknapi beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata az EFOP-1.6.2 kódszámú, 

„Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban” elnevezésű pályázat keretében 

megtartásra került gyermeknapon való részvételről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

16./ Beszámoló a szegregált településrészen megvalósított rágcsálóírtásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

lakókörnyezetben három alkalommal már 2019-ben, majd negyedik alkalommal 2020. június 

4-én rágcsálóírtásra került sor. Elmondja, hogy még kettő alkalommal kerül sor a program 

megvalósítására. Kiemeli, hogy a rágcsálóírtásra nagyon nagy szükség van a szegregált 

lakókörnyezetben, ezért a projekt végét követően a nemzetiségi önkormányzat támogatni 

fogja ezt a tevékenységet. 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 56/2020. (VII. 8.) 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 

 

 

17./ Horgászverseny szervezésének megtárgyalása.  

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István emlékezteti a megjelenteket, hogy az EFOP-1.6.2 pályázatban 

összesen három alkalommal kerül sor horgászverseny szervezésére. Kiemeli, hogy harmadik 

alkalommal 2020. július 12-én szervezik meg a horgászversenyt, Somogyhatvanban. 

Elmondja, hogy a projektben jóváhagyott költség elég alacsony, ezért a nemzetiségi 

önkormányzat 200.000 Ft összeget határol el a horgászverseny lebonyolításához. Javasolja 

ennek biztosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 57/2020. (VII. 8.) számú 

határozata horgászversenyhez kapcsolódó költségek jóváhagyásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Somogyhatvanban megrendezésre kerülő horgászverseny szervezéséhez 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 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 58/2020. (VII. 8.) 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 


