
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. 
november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott 
közmeghallgatásos üléséről. 

  
Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga 

Katalin aljegyző.  

Igazoltan távol van: Orsós László elnök-helyettes. 

Somogyi Csaba István elnök köszönti Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata testületének közmeghallgatásos ülésén megjelent képviselőtársát, valamint 
dr. Varga Katalin aljegyzőt. 

Megállapítja, hogy a közmeghallgatásos ülés határozatképes, mert a 3 megválasztott 
képviselőből 2 fő jelen van, az ülést megnyitja. 

A kiegészített írásos napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 2 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 23/2014. (XI.25.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

2. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

3. Tájékoztató a nemzetiségi törvényről. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 

4. Egyéb ügyek. 

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 2014. 
évre tervezett bevételek leutaltak, ez 466 ezer Ft. A kiadások teljesítésének megfelelően volt 
szükség az előirányzatok módosítására. 
Az elnök javasolja a 2014. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 24/2014. (XI.25.) számú 
határozata a 2014. évi költségvetés módosításáról. 

A testület a 2014. évi költségvetés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

2./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök részletesen ismerteti az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásának előterjesztés szerinti anyagát. A bevételek 2014. évre teljes összegben 
leutaltak, ezen kívül 2013. évről 339 ezer forint pénzmaradvánnyal is számolhat a nemzetiségi 
önkormányzat. Ennek megfelelően 2014. évben 805 ezer forint áll a rendelkezésükre. A 
harmadik negyed év végéig az önkormányzat 280 ezer forintot költött, tehát takarékosan 
gazdálkodott.  

Az elnök javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 25/2014. (XI.25.) számú 
határozata a 2014. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról. 

A testület a 2014. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót a 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

3./ Tájékoztató a nemzetiségi törvényről. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
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A napirend keretében az aljegyző részletes tájékoztatást tart a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényről. Szól a törvény céljáról, a nemzetiségek egyéni és közösségi jogairól, a települési 
önkormányzattal való együttműködésről, a gazdálkodás viteléről, a nemzetiségi 
önkormányzat működésének szabályairól. 

4./ Egyéb ügyek. 

Somogyi Csaba elnök 

Az elnök tájékoztatja a testületet arról, hogy az előző négy évben működő nemzetiségi 
önkormányzat tagjai rendelkeztek – a települési önkormányzat által is használt – olyan 
telefonos csomaggal, amellyel egymás között ingyen beszéltek. A telefonszámokhoz tartozó 
készülékeket a nemzetiségi önkormányzat vásárolta 2013. évben. A havonta felmerült 
telefonköltségeket – megállapodás alapján – a nemzetiségi önkormányzat tagjai fizették ki. Az 
elnöknek 5.000 Ft felett, a tagoknak pedig 3.000 Ft felett kellett befizetni a nemzetiségi 
önkormányzat házipénztárába. Az elnök szeretné, ha Orsós János nemzetiségi képviselő is 
kapna telefont és telefonszámot, hogy az önkormányzat ügyei érdekében felmerülő 
telefonköltségek kedvezményesebbek legyenek. Nem utolsó sorban a települési 
önkormányzat polgármesterével, valamint a közös hivatal dolgozóival is ingyen tudnának 
beszélni. 

Orsós János képviselő 

A képviselő felveti, hogy ne kelljen visszaadni az előző nemzetiségi önkormányzat tagjainak 
a telefonkészüléket, úgy tudja, hogy nem voltak nagy értékűek. A telefonköltségeket ezt 
követően úgyis teljes összegben ők fogják fizetni. Örömmel venni, ha ő is kapna telefont, 
mert gyakran merülnek fel intézésre váró ügyek. 

Orsós János képviselő kéri, hogy döntsenek a korábbi nemzetiségi önkormányzat tagjainak 
telefonkészülékéről. Javasolja, hogy a telefonkészülékek maradjanak a volt tagoknál. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 26/2014. (XI.25.) számú 
határozata az újra nem választott nemzetiségi önkormányzati képviselőknél lévő 
telefonkészülékekről. 

A testület elhatározza, hogy a korábban a nemzetiségi önkormányzat által vásárolt két 
telefonkészülék, az újra nem választott képviselőknél maradhatnak, tekintettel a 
készülékek alacsony beszerzési árára és amortizációjára. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 
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Somogyi Csaba elnök 

Az elnök javasolja, hogy döntsön a testület abban a kérdésben is, hogy Orsós János részére a 
nemzetiségi önkormányzat biztosítson-e telefonkészüléket és a közös hivatalhoz tartozó 
önkormányzatok által is használt csomag keretében telefonszámot.  

Az elnök javasolja, hogy Orsós János nemzetiségi képviselő részére a nemzetiségi 
önkormányzat 6.000 Ft összegig biztosítson telefonkészüléket, és az adott üzleti csomag 
keretében telefonszámot, illetve, hogy megállapodás alapján a havi telefondíja 3.000 Ft 
összeg feletti részét kelljen befizetnie a nemzetiségi önkormányzat házipénztárába. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 27/2014. (XI.25.) számú 
határozata telefonkészülék vásárlásáról és telefonszám igényléséről. 

1. A testület elhatározza, hogy Orsós János nemzetiségi képviselő részére 6.000 Ft 
összeg erejéig telefonkészüléket, illetve az üzleti csomag keretében telefonszámot 
biztosít.  

2. A testület kötelezi Orsós János nemzetiségi képviselőt, hogy a havonta felmerült 
telefonköltségének 3.000 Ft összeg feletti részét a roma nemzetiségi önkormányzat 
házipénztárába befizeti. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Somogyi Csaba elnök 

Tájékoztatja a testületet, hogy összeállították a mikulás csomagokat, 450 Ft/csomag áron 
tudták ezeket beszerezni. A Mikulás ünnepség december 5-én kerül megrendezésre. A 
csomagokat fele-fele arányban a roma és a települési önkormányzat fizette. 

Somogyi Csaba elnök 

Az elnök elmondja, hogy Harkály Gyula családgondozó a zenekarával fellépne a Szivárvány 
Óvodában, egy mikulási-karácsonyi zenés műsorral.  
Az elnök javasolja, hogy a műsort 10.000 Ft-al támogassa a nemzetiségi önkormányzat. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
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Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 28/2014. (XI.25.) számú 
határozata a Szivárvány Óvoda támogatásáról. 

A testület elhatározza, hogy a nemzetiségi önkormányzat 10.000 Ft-al támogatja az 
Ötvöskónyi Szivárvány Óvodában fellépő zenekar műsorát.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Somogyi Csaba elnök 

Az elnök tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy a HOLDKŐ ALAPÍTVÁNY pályázatot írt 
ki ingyenes informatikai eszközök beszerzésére. A pályázat benyújtásának feltétele az 
alapítvány 4.000 Ft-tal történő támogatása. Van egy kb. 10-12 éves számítógépe a nemzetiségi 
önkormányzatnak, mely teljesen elavult, korszerűtlen. Amennyiben a pályázat sikertelen lesz, 
tehát nem jutnak számítógéphez, vagy a meglévő régi képet kell fejleszteniük, vagy kell 
venniük egy újat. De erről majd akkor döntenek, ha nem lesz nyertes a pályázatuk. 

Javasolja a támogatás megítélését a pályázat benyújthatósága érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 29/2014. (XI.25.) számú 
határozata a Holdkő Alapítvány támogatásáról. 

A testület a HOLDKŐ Alapítvány számára 4.000 Ft támogatást állapít meg az 
informatikai eszközökre való pályázhatóság érdekében. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Orsós János képviselő 

A nemzetiségi képviselő elmondja, hogy amennyiben lesz 2014. évben pénzmaradványa az 
önkormányzatnak, a megmaradt pénzből tavasszal vetőmagot kellene venni a rászorulóknak. 
Fontos lenne, hogy segítséget tudjanak nyújtani azoknak az embereknek is, akik nem tudják 
saját erőből felszántani a kertjüket. Ötvöskónyiban 270 ember munkanélküli. A jövőben a 
szociális szövetkezetek jelenthetnének megoldást. A termelő munka a lényeg és a 
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szervezettség. Központi szinten lenne szükség támogatottságra, a terület adott Ötvöskónyiban, 
akár az állattartás is megoldható lenne. 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós János képviselő kijelölését. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 30/2014. (XI.25.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a közmeghallgatásos ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós János 
képviselőt jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök megköszöni a részvételt, a közmeghallgatásos ülést bezárja. 

Kmf. 

  Somogyi Csaba István Orsós János 
 elnök jkv. hitelesítő 


