
J e g y z ő k ö n y v 

Készült:Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. 
szeptember 15.-én (kedden) 15 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 
helyiségében megtartott nyilvános üléséről. 

Jelen vannak:Somogyi Csaba István elnök, Orsós László elnök-helyettes, Orsós János 
nemzetiségi képviselő, valamint a jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül Pusztai László 
polgármester és dr. Varga Katalin jegyző. 

Somogyi Csaba István elnök köszönti a megjelent képviselőtársait, Pusztai László 
polgármestert és dr. Varga Katalin jegyzőt. 

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 27/2015. (IX. 15.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Az elnök elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő adatok, tényeken alapulnak. A 
bevételek és a kiadásokat mutatja be az anyag, melyek 2015. június 30. napjáig teljesültek. 
Javasolja, hogy a testület fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
első félévi végrehajtását. 



Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 28/2015. (IX. 15.) számú 
határozata a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. évi költségvetés I. 
félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Kiegészítés: 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a költségvetés módosítása 
kötelező. Minden gazdasági eseményhez kell, hogy tartozzon előirányzat. Tehát az 
előterjesztésben a szükséges módosítások lettek átvezetve. Javasolja, hogy a testület a 
nemzetiségi önkormányzat költségvetésének módosítását fogadja el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 29/2015. (IX. 15.) számú 
határozata a költségvetés módosításáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. 
évi költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

3./ Egyéb ügyek 

a) Köztartozásmentes adózói adatbázis: 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy rendezte azokat a hiányosságokat, 
amelyek a köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlését eredményezték. Újra felvetette 



magát az adatbázisba, tehát október 10.-én már szerepelni fog. Erre vonatkozólag bemutatja a 
könyvelői igazolást. 

b) Szivárvány Óvoda kérése: 

Az elnök tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy az ötvöskónyi óvoda vezetője írásban 
kérte a nemzetiségi önkormányzattól, hogy támogassák a gyermekek színházba járását. 
Elmondja, hogy 47.000 Ft-ot kértek színházbérletre. Javasolja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat 30.000 Ft-al támogassa az óvodát. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Orsós László elnök-helyettes 

Egyet ért az elnök által javasolt 30.000 Ft összeggel. 

Orsós János képviselő 

Szintén egyet ért az óvoda támogatásával. 

Az elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 30/2015. (IX. 15.) számú 
határozata az óvoda támogatásáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 30.000 
Ft összegű támogatást biztosít az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda részére, a 
feladatalapú támogatás terhére azzal, hogy az óvodavezető a támogatás összegével, a 
nemzetiségi önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

c) Egyéb témák: 

Somogyi Csaba István elnök 

Elmondja, hogy mivel a rossz idő miatt elmaradt a Sportnap a községben, ezt mindenképpen 
szeretnék bepótolni, előre láthatólag szeptember 26-án lesz megtartva. 
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy több roma nemzetiségű személy megkereste őt, mivel 
megbüntették őket falopásért. Elment a rendőrségre, de a büntetés biztosan megmarad. 
Véleménye szerint jó lenne, ha az önkormányzat kapna erdőterületeket, és nekik is 



beleszólásuk lenne abba, hogy ki kapjon ebből. Megkéri Orsós János képviselőt, hogy az 
önkormányzat testületi ülésén hozza fel ezt a témát. 

Orsós János képviselő 

Az elnök felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy mindenképpen szóba fogja hozni a nagy 
önkormányzat ülésén a témát. Véleménye szerint az is probléma, hogy az erdős mindenkinek 
más árat mond a fára. 

Pusztai László polgármester 

Elmondja, hogy fel fogja kérni a Sefag Zrt. igazgatóját, hogy megoldást keressenek a 
problémára. Az a lényeg, hogy az önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatnak is 
legyen beleszólása a családok kiválasztásában. Fontosnak tartja, hogy ne legyen igazságtalan 
a területek kiosztása. Helyben sokkal jobban tudják azt, hogy a rászoruló és ki nem. 

Orsós János képviselő 

Véleménye szerint, mivel nem nyert a számítógép beszerzésére irányuló pályázata a 
nemzetiségi önkormányzatnak, vásárolni kellene egy notebook-ot. Megkéri a jegyzőt, hogy 
kérjen árajánlatot attól a cégtől, akik az önkormányzatok esetében az informatikai 
szolgáltatást nyújtják. 
Elmondja, hogy jó lenne a községben egy olyan rendezvényt szervezni, amely összehozza a 
község roma és nem roma lakosságát, pl. egy szüreti felvonulást. Fel fogja hozni az 
önkormányzat testületi-ülésén ennek lehetőségét, és ki fogja kérni a képviselők véleményét. 

Az ülés végén az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós László elnök-helyettes 
kijelölését. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 31/2015. (IX. 15.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós László 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 László 
              elnök                                         jkv. hitelesítő


