
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. 

szeptember 16.-án (szerdán) 11.00 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 

helyiségében megtartott, soron kívüli 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 90/2020. (IX. 16.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pont: 

 

1./ Bolhási Lecsó-fesztiválon való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

1./ Bolhási Lecsó-fesztiválon való részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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

meghívást kapott Bolhásra a Lecsó-fesztiválra, mely 2020. szeptember 19-én kerül 

megrendezésre. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a főzőversenybe is nevezett. 

Javasolja, hogy a testület 100.000 Ft összeget határoljon el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 91/2020. (IX. 16.) számú 

határozata Lecsófesztiválon való részvételről. 

 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Bolhási Lecsó-fesztiválon 

való részvételhez kapcsolódó kiadások fedezéséhez 100.000 Ft összeget biztosít, a 

feladatalapú támogatás terhére. 

 

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 92/2020. (IX. 16.) 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 


