
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2020. 

november 3.-án (kedden) 17.00 órakor a Művelődési házban megtartott közmeghallgatásos 

üléséről. 

 

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

Csimszi Éva, Talpas Tibor és Orsós Géza nemzetiségi képviselők, valamint a jegyzőkönyv 

szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

A közmeghallgatásos ülésen jelen van 8 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 minden tagja jelen van, az 

ülést megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 108/2020. (XI. 3.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Beszámoló rászoruló roma családnak segítségnyújtásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

4./ Beszámoló együttműködési megállapodások megkötéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

5./ Beszámoló Roma Kulturális Esten való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

6./ Beszámoló Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

7./ Beszámoló Kalányos István felkéréséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

8./ Beszámoló roma vers- és mesemondó verseny szervezéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 



9./ A ROMA-NEMZ-KUL-21. pályázat benyújtása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

10./ A ROMA-NEMZ-TAB-21. pályázat benyújtása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

11./ A Családi Portaprogram-Szociális földprogram pályázat benyújtása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök  

 

 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

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 2020. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 109/2020. (XI. 3.) számú 

határozata a 2020. évi költségvetés módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a 2020. évi 

költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2020. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 110/2020. (XI. 3.) számú 

határozata a 2020. évi költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2020. évi költségvetés 

harmadik negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

3./ Beszámoló rászoruló roma családnak segítségnyújtásról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat segítséget nyújtott 

egy rászoruló roma családnak, építési anyag vásárlásával. Kiemeli, hogy az építési anyagot a 

roma család a tetőszerkezet javítására használta fel, megakadályozva a lakóház további 

romlását. Elmondja, hogy az építési anyag 10.000 forintba került. Javasolja a 

segítségnyújtásról szóló beszámoló elfogadását, valamint a 10.000 forint összegű költség 

utólagos jóváhagyását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 111/2020. (XI. 3.) számú 

határozata rászoruló roma család megsegítéséről. 

 

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

hátrányos helyzetű roma család részére megvalósult segítségnyújtásról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a hátrányos helyzetű roma család részére vásárolt építési anyag 

költségét, azaz 10.000 Ft összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

4./ Beszámoló együttműködési megállapodások megkötéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 



Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat együttműködési 

megállapodást kötött Iharosberény Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, valamint Bolhás 

Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával az egymást segítés, valamint az 

információáramlás biztosítása érdekében. Javasolja az együttműködési megállapodások 

megkötéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 112/2020. (XI. 3.) számú 

határozata együttműködési megállapodások megkötéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Iharosberény Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, valamint Bolhás Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

5./ Beszámoló Roma Kulturális Esten való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. október 17-én a nemzetiségi önkormányzat 

tagjai Iharosberényben Roma Kulturális Esten vettek részt. Elmondja, hogy a településről 9 fő 

roma személy tartott velük. Hangsúlyozza, hogy a rendezvényen a tapasztalatcsere, a roma 

nyelv ápolása, valamint a roma kultúra megőrzése volt a fő téma. Javasolja a Roma Kulturális 

Esten való részvételről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 113/2020. (XI. 3.) számú 

határozata Roma Kulturális Esten való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Iharosberényben megrendezésre került Roma Kulturális Esten való részvételről szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



6./ Beszámoló Roma Kulturális Napon való részvételről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. október 24-én a nemzetiségi önkormányzat 

tagjai Porrogszentkirályon Roma Kulturális Napon vettek részt. Elmondja, hogy a településről 

5 fő roma személy tartott velük. Hangsúlyozza, hogy a rendezvényen a roma hagyományőrző 

táncok kerültek bemutatásra. Javasolja a Roma Kulturális Napon való részvételről szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 114/2020. (XI. 3.) számú 

határozata Roma Kulturális Napon való részvételről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Porrogszentkirályon megrendezésre került, a roma hagyományőrző táncokat 

felelevenítő Roma Kulturális Napon való részvételről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

7./ Beszámoló Kalányos István felkéréséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2020. október 25-én 

felkérte a Babócsán élő Kalányos István roma író-költőt, hogy az október 30-án 

megrendezésre kerülő roma vers- és mesemondó versenyen zsűritagként vegyen részt. 

Elmondja, hogy Kalányos István író-költő örömmel elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 

felkérését. Javasolja Kalányos István roma író-költő felkéréséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 115/2020. (XI. 3.) számú 

határozata Kalányos István felkéréséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Kalányos István roma író-költő, zsűritagnak történő felkéréséről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



8./ Beszámoló roma vers- és mesemondó verseny szervezéséről. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés:  

 

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

2020. október 30-án roma vers- és mesemondó versenyt szervezett Ötvöskónyiban. Elmondja, 

hogy a versenyen 22 fő indult, de a rendezvényen körülbelül 60 fő roma személy vett részt. 

Kiemeli, hogy a versenyzők zsűrizését követően a résztvevők szalonnát sütöttek és 

hagyományos beás roma táncokat gyakoroltak. Javasolja a roma vers- és mesemondó 

versenyről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 116/2020. (XI. 3.) számú 

határozata roma vers- és mesemondó versenyről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22 

fő roma személy részvételével megvalósult roma vers- és mesemondó versenyről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

9./ A ROMA-NEMZ-KUL-21. pályázat benyújtása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 2021-re vonatkozóan 

összeállított egy programot, amely alapján a nemzetiségi önkormányzat 2021-ben kulturális 

rendezvényt kíván megvalósítani. Javasolja a kulturális rendezvény megtartására irányuló 

pályázat benyújtását.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 117/2020. (XI. 3.) számú 

határozata kulturális pályázat benyújtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, 

hogy pályázatot nyújt be a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására” 

elnevezésű, NEMZ-KUL-21 kódszámú pályázati kiírásra. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



10./ A NEMZ-TAB-21. kódszámú pályázat benyújtása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy meghirdették a nemzetiségi önkormányzatok által megpályázható 

támogatási kiírásokat. Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2021-ben 

nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi tábort kíván megszervezni. Javasolja a 

pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 118/2020. (XI. 3.) számú 

határozata pályázat benyújtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, 

hogy pályázatot nyújt be a „nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, 

népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 

támogatására” elnevezésű, NEMZ-TAB-21 kódszámú pályázati kiírásra. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

11./ A Családi Portaprogram-Szociális földprogram pályázat benyújtása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök  

 

Az elnök elmondja, hogy a Belügyminisztérium pályázatot hirdetett „Családi Portaprogram-

Szociális földprogram címmel. Elmondja, hogy a pályázat saját földterületen biztosít 

támogatást hátrányos helyzetű családoknak, önellátást célzó gazdálkodás megvalósításához. 

Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 119/2020. (XI. 3.) számú 

határozata pályázat benyújtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete úgy határoz, 

hogy pályázatot nyújt be a „Családi Portaprogram-Szociális földprogram” elnevezésű 

pályázati kiírásra. 

 

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 120/2020. (XI. 3.) 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 


