
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 
23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós László elnök-helyettes, Orsós János 
nemzetiségi képviselő, Veszner József címzetes főjegyző és dr. Varga Katalin aljegyző. 

Somogyi Csaba István elnök köszönti a megjelent képviselőtársait, Veszner József címzetes 
főjegyzőt és dr. Varga Katalin aljegyzőt. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fős testület minden 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 1/2015. (I. 23.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1. A 2014. évi költségvetés módosítása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

2. A 2015. évi költségvetés elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

3. Nemzetiségi pályázat benyújtása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

4. Egyéb ügyek. 

1./ A 2014. évi költségvetés módosítása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 
szükséges módosítások kerültek átvezetésre, a 2014. évi beszámoló megalapozásaként. 
Megállapítja, hogy a 2014. évi pénzmaradvány 445 ezer Ft. 
Az elnök javasolja a 2014. évi költségvetés módosításának előterjesztés szerinti 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 2/2015. (I. 23.) 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./ A 2015. évi költségvetés elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök ismerteti a kiküldött előterjesztést. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatot 
2015-ben megillető bevételek összege még nem ismert, az általános működési támogatás 
valószínűsíthetően ugyanannyi lesz, mint 2014-ben. Reméli, hogy a feladatalapú támogatás 
összege sem lesz kevesebb. Amennyiben a bevételek a 2014-es szinthez hasonlóan alakulnak, 
911 ezer Ft-os bevétellel számolhat a nemzetiségi önkormányzat 2015. évben. 

Az elnök javasolja a 2015. évi költségvetés előterjesztés szerinti 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 3/2015. (I. 23.) számú 
határozata a 2015. évi költségvetés elfogadásáról. 

A testület a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetését a jegyzőkönyv 
melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

3./ Nemzetiségi pályázat benyújtása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök tájékoztatja a testületet, hogy a www.emet.gov.hu internetes felületen talált egy 
pályázatot, a nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására vonatkozólag. A pályázat 
keretében támogatható tevékenység a hitéleti programok szervezése. Véleménye szerint be 
kellene nyújtani a pályázatot a Csatkai zarándokútra, ahol már kétszer is részt vettek a 

http://www.emet.gov.hu


községben élő romák. A benyújtási határidő 2015. január 29., ezért is lenne sürgős az erről 
való döntés. A pályázat benyújtásának díja 3.000 Ft. 

Az elnök javasolja pályázat benyújtását a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi 
költségvetési támogatására. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Orsós János képviselő elmondja, hogy jónak találja az ötletet, és reméli, hogy sikerül elnyerni 
a támogatást. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4/2015. (I. 23.) számú 
határozata a nemzetiségi kulturális kezdeményezések című pályázat benyújtásáról. 

A testület elhatározza a hitéleti program, mint pályázati cél megvalósítását, és ennek 
érdekében felhatalmazza az elnököt pályázat benyújtására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

4./ Egyéb ügyek 

a) Köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés 

Dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy Orsós János szerepelt 2015. január 10.-én a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Somogyi Csaba István elnök és Orsós László elnök-
helyettes is pótolta a hiányosságait, és 2015. február 10.-én szerepelni fognak a 
nyilvántartásban. 

b) Megállapodás felülvizsgálata 

Dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy a nemzetiségiek jogairól szóló törvény kimondja, 
hogy a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodást 
minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon 
belül felül kell vizsgálni.  
Az aljegyző elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén már felülvizsgálatra, 
és ennek megfelelően módosításra került az együttműködési megállapodás, ezért a jelenlegi 
állapot nem szorul változtatásra. 



Az elnök egyetért az aljegyző által elmondottakkal, és javasolja, hogy a testület állapítsa meg, 
hogy az együttműködési megállapodás nem szorul változtatásra. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5/2015. (I. 23.) számú 
határozata az együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról. 

A testület az együttműködési megállapodást felülvizsgálva megállapítja, hogy annak 
módosítására nincs szükség. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

c) Együttműködési megállapodások véleményezése 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Segesd Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Somogy Megyei Nemzetiségi Önkormányzattal és a 
Pálmajori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal írásos együttműködési megállapodás született. 
A megállapodások többek között tartalmazzák a kölcsönös segítségnyújtást, egészségügyi 
prevenciós programok szervezését, oktatási integráció elősegítését, közös pályázat benyújtását 
és a rendszeres információáramlás biztosítását. 

Az elnök elmondja, hogy a jövőben a Nagyatádi rendőrkapitánnyal, és a járási munkaügyi 
hivatallal is szeretné felvenni a kapcsolatot a szoros együttműködés kialakítása érdekében. 

Az elnök javasolja a megkötött együttműködési megállapodások jóváhagyását.   

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 6/2015. (I. 23.) számú 
határozata az együttműködési megállapodások jóváhagyásáról. 

A testület az együttműködési megállapodásokat a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

d) Telefonkészülék és telefonszám vásárlása 

Somogyi Csaba István elnök javasolja, hogy Orsós László képviselő is kerüljön be a 
kedvezményes telefonos csomagba. Már korábban született döntés arra vonatkozólag, hogy a 
nemzetiségi képviselők telefonköltségét 3.000 Ft összegig a nemzetiségi önkormányzat fizeti. 
Az akciós készüléklista alapján Orsós László képviselőnek egy nulla forintos készüléket 
javasol megrendelni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 7/2015. (I. 23.) számú 
határozata Orsós László képviselő részére telefonkészülék és telefonszám 
biztosításáról. 

1. A testület elhatározza, hogy Orsós László nemzetiségi képviselő részére nulla 
forintos telefonkészüléket, illetve az üzleti csomag keretében telefonszámot 
biztosít. 

2. A testület kötelezi Orsós László 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 

e) Egyéb tájékoztatás 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Somogy Megyei 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke pályázatot nyújtott be az általános iskolai 
bizonyítványok megszerzése érdekében. Amennyiben sikeres lesz a pályázati elbírálás 
Ötvöskónyiból és Segesdről is részt vehetne a programban 15 fő.  

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

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 8/2015. (I. 23.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 



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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

Kmf. 

Somogyi Csaba István                  Orsós János 
              elnök                                         jkv. hitelesítő


