
J e g y z ő k ö n y v

Készült Ötvöskónyi  Község Roma Nemzetiségi  Önkormányzata  testületének 2013.  január 
29.-én, a Községházán megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Somogyiné Csimszi Éva elnök-helyettes és So-
mogyi Sándorné nemzetiségi képviselő, valamint Pusztai László polgármester és Veszner Jó-
zsef címzetes főjegyző. 

Somogyi Csaba István elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület 
minden tagja jelen van, az ülést megnyitja. 

Napirendi javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva az alábbi napirendet tárgyalja:

1/2013. (I.29.) sz. határozat

1./ A 2013. évi költségvetés elfogadása.
Előadó: Somogyi Csaba István elnök

2./ Egyéb ügyek.

1./ A 2013. évi költségvetés elfogadása.
Előadó: Somogyi Csaba István elnök

Kiegészítés:

Az elnök javasolja a 2012. évi tényszámokra épülő költségvetés elfogadását. Tekintettel arra, 
hogy a népszámlálás során roma nemzetiségű összeíró biztos is volt, annak a reményének ad 
hangot, hogy a településen sokan vallották magukat romának, így nőhet a 2013. évi támogatá-
suk. A jelenlévő polgármestert arra kéri, hogy a települési önkormányzat segítse a kertek meg-
művelését, az önfenntartáshoz való hozzájárulás erősítését.

Kérdés nincs.
Hozzászólások:

Pusztai László polgármester

Természetesnek tartja a rászoruló családok segítését kertjeik megművelésében. Az előző év-
ben már tárgyaltak egy a gazdálkodást segítő önkormányzati rendelet megalkotásáról, akkor 
levették a napirendről, de azt akár újból tárgyalhatják. A rendeleti cél elérését segítheti, ha a 
támogatás egy részét a nemzetiségi önkormányzat pénzeszköz átadásával is megalapozza, je-
lenti ki.



Az elnök a költségvetés előterjesztés szerinti elfogadását kéri. A javaslatot a testület  3 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:

2/2013. (I.29.) sz. határozat

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem-
zetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Somogyi Csaba István elnök

2./ Egyéb ügyek.

Somogyi Csaba István elnök

A várhatóan tavasszal induló szennyvízcsatornázással kapcsolatban arra kéri a jelenlévő pol-
gármestert, hogy helyi munkanélkülieket is vonjanak be a földmunka végzésébe.

Pusztai László polgármester

Az elnök kérésével a maga részéről egyetértene, azonban annak teljesíthetősége nagyban függ 
a majdani kivitelezőtől, a jelentkező munkák jellegétől, hívja fel rá a figyelmet. Tájékoztat ar-
ról is, hogy ugyan csúsznak, de hamarosan indulnak a START munkaprogramok is, de lesz le-
hetőség munkavállalásra a Rinya – Dombómenti Vízítársulatnál is, igaz valószínűleg csak 4 
hónapos időtartamra.

Veszner József körjegyző

A nemzetiségi önkormányzat tagjait arról tájékoztatja, hogy a havi telefonköltségük jelentősen 
meghaladja azt a keretet, amit 2009-ben az akkori testület meghatározott. Kéri állásfoglalásu-
kat, döntésüket ez ügyben.

Somogyi Csaba István elnök

Kijelenti, hogy egyikük sem vesz fel tiszteletdíjat, számos hivatalos útjukból egyet sem szá-
molnak el. A viszonylag magas telefonköltséget azzal indokolja, hogy a roma lakosság szá-
mos ügyben keresi fel őket, segítségüket kérve közműhátralékuk és egyéb problémás ügyeik 
intézésében. Azt javasolja, hogy a testület értsen egyet azzal, hogy a telefonköltséget ne korlá-
tozzák, illetve annak korlátja  a  költségvetésben meghatározott  előirányzat  legyen. Az ülés 
napjáig felmerült telefonköltségekre is értelemszerűen e szabályt javasolja alkalmazni.

A javaslatot a testület  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza:

3/2013. (I.29.) sz. határozat

A testület egyetért azzal, hogy a telefonköltséget ne korlátozzák, illetve annak korlátja a 
költségvetésben meghatározott  előirányzat  legyen. Az ülés  napjáig  felmerült  telefon-
költségekre is értelemszerűen e szabályt rendeli el alkalmazni.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Somogyi Csaba István elnök

Somogyi Sándorné nemzetiségi képviselő

A roma hagyományőrzés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Mivel e napirend keretében több hozzászólás nem hangzik el, az elnök megköszöni a megjele -
nést, az ülést berekeszti.

Kmf

Somogyi Csaba István Somogyiné Csimszi Éva 
elnök elnök-helyettes
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