
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. 

augusztus 18.-án (kedden) 15.30 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 

helyiségében megtartott, telefon útján összehívott 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 képviselőtársát 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 69/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló Roma Családi Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2./ Beszámoló Kulturális Romanapon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Beszámoló hátrányos helyzetű roma családnak nyújtott segítségről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

4./ Beszámoló a Szentai Romanapon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Beszámoló a Belegi Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

6./ Beszámoló a Porrogi Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

7./ Beszámoló a nagykanizsai Roma Holocaust megemlékezésen való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

8./ Beszámoló együttműködési megállapodás megkötéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 



9./ Roma Holocaust megemlékezés szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

10./ Közösségerősítő települési rendezvényen való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

11./ Települési tűzijáték költségéhez hozzájárulás megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

12./ Tetűírtó szer vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

1./ Beszámoló Roma Családi Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. július 4-én a nemzetiségi önkormányzat és 

10 fő ötvöskónyi roma személy, részt vett a Csurgón szervezett roma családi napon. 

Megjegyzi, hogy a rendezvény nagyon jól sikerült, a nemzetiségi önkormányzat a 

főzőversenyen is képviseltette magát. Javasolja a Roma Családi Napon 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 70/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata roma családi napon való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Csurgón megvalósult Roma Családi Napon való részvételről szóló beszámolót 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

2./ Beszámoló Kulturális Romanapon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. július 4-én délután a nemzetiségi 

önkormányzat és 15 fő ötvöskónyi roma személy, részt vett a Babócsán szervezett kulturális 

roma-napon. Kiemeli, hogy az információáramlás és az együttműködés erősítése céljából is 

hasznosak ezeken a rendezvényeken való részvétel. Javasolja a Kulturális Romanapon 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 71/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata kulturális romanapon való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

együttműködés erősítését szolgáló, Babócsán szervezett Kulturális Romanapon való 

részvételről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

3./ Beszámoló hátrányos helyzetű roma családnak nyújtott segítségről.  

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy egy ötvöskónyi hátrányos 

helyzetű roma családnak segített a nemzetiségi önkormányzat építőanyag vásárlásban, 25.000 

Ft értékben. Elmondja, hogy a roma család sertést akar tartani, ezért szükség volt egy disznóól 

építésére. Javasolja a hátrányos helyzetű roma családnak nyújtott segítségről szóló beszámoló 

elfogadását, valamint az építőanyag 25.000 Ft összegű költségének utólagos jóváhagyását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 72/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata segítségnyújtásról szóló beszámolóról. 

 

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

hátrányos helyzetű roma családnak nyújtott segítségről szóló beszámolót elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a megvásárolt építőanyag költségét, azaz 25.000 Ft összeget a 

feladatalapú támogatás terhére utólag jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

4./ Beszámoló a Szentai Romanapon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 



Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. július 11-én délelőtt a nemzetiségi 

önkormányzat 15 fő ötvöskónyi roma személlyel, részt vett a Szentán szervezett Romanapon. 

Kiemeli, hogy a romanapon az ötvöskónyi hagyományőrző tánccsoport is fellépett, nagy 

sikert aratva. Javasolja a Szentai Romanapon 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 73/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata romanapon való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

ötvöskónyi hagyományőrző tánccsoport fellépésével megvalósult Szentai Romanapon 

való részvételről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

5./ Beszámoló a Belegi Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. július 18-án a nemzetiségi önkormányzat 

részt vett Belegben a Roma Kulturális Napon. Elmondja, hogy a rendezvényen az ötvöskónyi 

hagyományőrző tánccsoport is fellépett, nagy sikert aratva. Javasolja a roma kulturális napon 

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 74/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata roma kulturális napon való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

ötvöskónyi hagyományőrző tánccsoport fellépésével megvalósult, a Belek Község 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Roma Kulturális Napon való 

részvételről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

6./ Beszámoló a Porrogi Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 



Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. július 25-én a nemzetiségi önkormányzat 

részt vett a Porrogi Roma Kulturális Napon. Kiemeli, hogy 30 fő ötvöskónyi roma személyt 

vittek el a rendezvényre. Elmondja, hogy az ötvöskónyi romák főzőversenyen is részt vettek, 

ahol harmadik helyezést értek el. Javasolja a roma kulturális napon 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 75/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata roma kulturális napon való részvételről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Porrogi Roma Kulturális Napon való részvételről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

7./ Beszámoló a nagykanizsai Roma Holocaust megemlékezésen való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy nemzetiségi önkormányzat 

tagjai 2020. július 31-én Nagykanizsán, Roma Holocaust megemlékezésen vett részt. 

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjain kívül 6 fő ötvöskónyi roma lakós is jelen 

volt az eseményen. Javasolja a nagykanizsai roma holocaust megemlékezésen 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 76/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata roma holocaust megemlékezésről szóló beszámolóról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett 

roma holocaust megemlékezésen való részvételről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 



8./ Beszámoló együttműködési megállapodás megkötéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

együttműködési megállapodást kötött Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával. Kiemeli, hogy az együttműködés célja a kulturális-, közművelődési 

programok, képzések, tanfolyamok, felzárkóztató programok megvalósítása. Javasolja a 

jegyzőkönyv mellékletét képező együttműködési megállapodás 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 77/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata együttműködési megállapodás megkötéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.   

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

9./ Roma Holocaust megemlékezés szervezésének megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018-ban 

emléktáblát avatott a roma holokauszt áldozatainak megemlékezésére. Elmondja, hogy az idei 

évben is megrendezésre kerül a megemlékezés, a tavalyi évhez hasonlóan. Kiemeli, hogy a 

megemlékezésre 2020. augusztus 19-én kerül sor. Elmondja, hogy körülbelül 35-40 fő roma 

személyre számítanak, mivel meghívót küldtek ki a szomszédos települések nemzetiségi 

képviselői részére is. Javasolja a Roma Holocaust megemlékezés megtartásához 100.000 Ft 

összeg biztosítását, 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 78/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata Roma Holocaust megszervezéséről. 

 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

és szomszédos településekről érkező roma személyek részvételével megszervezi a 

Roma Holocaust megemlékezést. A képviselő-testület a megemlékezés megtartásához 

100.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

10./ Közösségerősítő települési rendezvényen való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. augusztus 19-én az EFOP-

1.6.2 pályázat keretében sor kerül a harmadik közösségerősítő települési rendezvény 

megtartására. Kiemeli, hogy a rendezvény hozzájárul a roma személyek integrálásához is. 

Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a közösségerősítő települési rendezvény 

megtartásához 100.000 Ft összeget határoljon el, 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 79/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata közösségerősítő települési rendezvény megtartásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közösségerősítő települési rendezvény megszervezéséhez 100.000 Ft összeget határol 

el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

11./ Települési tűzijáték költségéhez hozzájárulás megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a települési falunap elmarad. 

Elmondja, hogy a megrendelt tűzijátékot mindenképpen ki kellene fizetni, ezért a tűzijáték 

költségét átvállalja a nemzetiségi önkormányzat, mivel augusztus 19-én amúgy is lenne 

rendezvényük. Javasolja, hogy a tűzijáték költségét, azaz 80.000 Ft összeget határoljon el a 

testület, 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 80/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata tűzijáték költségének biztosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

közösségerősítő települési rendezvényt követő tűzijáték költségét, azaz 80.000 Ft 

összeget, a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

12./ Tetűírtó szer vásárlásának megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvónők jelzése alapján 

több hátrányos helyzetű roma családnak is szüksége van tetűírtó szerre. Javasolja, hogy a 

nemzetiségi önkormányzat határoljon el 15.000 Ft összeget tetűírtó szer megvásárlására. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

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

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 81/2020. (VIII. 18.) számú 

határozata tetűírtó szer költségének biztosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hátrányos helyzetű óvodás gyermekek részére tetűírtó szert biztosít, melynek 

költségét, azaz 15.000 Ft összeget, a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

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 82/2020. (VIII. 18.) 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 


