
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. 
november 2.-án (hétfőn) 8 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos 
üléséről. 

Jelen vannak:Orsós László elnök-helyettes, Orsós János nemzetiségi képviselő, valaminta 
jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül Pusztai László polgármester és dr. Varga Katalin 
jegyző. 
A közmeghallgatásos ülésen jelen van 20 fő ötvöskónyi lakós. 

Távol (igazoltan): Somogyi Csaba István elnök 

Orsós László elnök-helyettes köszönti Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közmeghallgatásos ülésén megjelenteket, képviselőtársait, Pusztai László 
polgármestertés dr. Varga Katalin jegyzőt. 

Megállapítja, hogy aközmeghallgatásos ülés határozatképes, mert a 3 fős testület 2 tagja 
jelen van, az ülést megnyitja. 

A 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 32/2015. (XI. 2.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi 
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 III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Orsós László elnök-helyettes 

Kiegészítés: 



Az elnök-helyettes elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő adatok, tényeken alapulnak. A 
bevételek és a kiadásokat mutatja be az anyag, melyek 2015. szeptember 30. napjáig 
teljesültek. Javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadvaa 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 33/2015. (XI. 2.) számú 
határozata a 2015. költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Orsós László elnök-helyettes 

Kiegészítés: 

Orsós László elnök-helyettes tájékoztatja a megjelenteket, 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 34/2015. (XI. 2.) számú 
határozata a költségvetés módosításáról. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



3./ Egyéb ügyek 

a) Laptop beszerzés: 

Orsós László elnök-helyettesemlékezteti a testület tagjait, hogy beszéltek korábban egy laptop 
beszerzésének szükségességéről. Elmondja, hogy az iLXRootNet Kft. adott árajánlatot, amely 
szerint az összes bekerülési költsége egy Toshiba laptopnak 241.808 Ft. Az árajánlatot a 
testület tagjai megvitatták, és a közös véleményük szerint túl sokba kerül. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólás: 

Orsós János képviselő 

Elmondja, hogy véleménye szerint is túl sokba kerülne az árajánlat szerinti laptop. Ő és az 
elnök többféle laptopot néztek, már 80-90 ezer Ft-ért is tudnának venni. Javasolja, hogy 
240.000 Ft-ot határoljanak el egy laptop és egy kamera vagy fényképezőgép megvásárolására. 

A javaslatot az elnök-helyettes szavazásra bocsátja, és a testület 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 35/2015. (XI. 2.) számú 
határozata laptop vásárlásáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egy laptop és egy 
fényképezőgép vagy kamera megvásárlásához 240.000 Ft összeget különít el, a 
működési támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

b) Egyéb témák: 

Orsós László elnök-helyettes megkérdezi a közmeghallgatásos ülésen megjelenteket, hogy 
van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Balogh Györgyné ötvöskónyi lakós 

Elmondja, hogy véleménye szerint nem történik semmi a faluban, és megjegyzi, hogy még az 
Ötvöskónyinál hátrányosabb településen is több program van. 

Orsós János képviselő 



A felszólalással kapcsolatban elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak szűkösek a 
lehetőségei a kevés állami támogatás miatt. A támogatás egy része működési jellegű, a másik 
része pedig feladatalapú. Elmondja, hogy két pályázatot is benyújtott a nemzetiségi 
önkormányzat, de sajnos egyik sem nyert. Az egyik pályázat számítógép beszerzésére 
irányult, a másik pedig egy zarándokút megszervezésére. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 
Somogyi Csaba nemzetiségi elnökkel Pécsen, részt vettek egy továbbképzésen. Sok dolgot 
hallottak és véleménye szerint jó pályázati lehetőségei lesznek a nemzetiségi 
önkormányzatoknak a jövőben. 

Balogh László ötvöskónyi lakós 

Felteszi a kérdést, hogy Segesden miből tartottak Roma-napot, ha nincs rá pénze a 
nemzetiségi önkormányzatnak. 

Orsós János képviselő 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy tudomása szerint Segesden nyári tábort szervezett a 
nemzetiségi önkormányzat, és erre pályázaton nyertek pénzt. 

Bogdán Sándor ötvöskónyi lakós 

Megjegyzi, hogy véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzat nem csinál semmit. 

Orsós Dezső ötvöskónyi lakós 

Megkérdezi, hogy mit tervez jövőre a nemzetiségi önkormányzat. 

Orsós János képviselő 

Még egyszer kiemeli, hogy kevés pénzből gazdálkodik a nemzetiségi önkormányzat. 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy a kb. 800 ezer forintos évi támogatásból, 2015-ben a 
nemzetiségi önkormányzat 350 ezer forintot költött vetőmagra, amelyet a rászoruló családok 
kaptak meg a községben. Ezen kívül támogatták az óvodát, a nyári tábort és a sport-napban is 
szerepet vállaltak, nemcsak a jelenlétükkel, hanem anyagilag is. 

László Zsoltné ötvöskónyi lakós 

Megkérdezi, hogy a falu fejlesztésére a nemzetiségi önkormányzat nyújthat-e be pályázatot. 

Orsós János képviselő 



A felmerült kérdésre válaszolva elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat fejlesztésre 
vonatkozóan nem tud pályázatot benyújtani, mivel nem rendelkezik az önerőhöz szükséges 
anyagi forrással. Kiemeli azonban, hogy a nemzetiségi önkormányzat a települési 
önkormányzattal partner, a pályázatok lebonyolításában. Felhívja a megjelentek figyelmét, 
hogy sokféle fejlesztés valósult meg a községben, az elmúlt öt évben. 

Pusztai László polgármester 

Elmondja, hogy nagyon sok program volt korábban, különféle mezőgazdasági tevékenységek 
végzésére vonatkozóan. A lényeg azonban az, hogy ezek a folyamatok kontrolláltak és 
ellenőrizettek legyenek. Mert pl. ki tudja azt, hogy a kiosztott vetőmagok ki is keltek, vagy, 
hogy milyen termése lett az egyes családoknak. A fejlesztések vonatkozásában elmondja, 
hogy nagyon sok projekt megvalósult a községben, pl. művelődési ház, orvosi rendelő 
felújítása, járdaépítés, 500 millió forintos szennyvízberuházás, óvoda felújítása. Elmondja, 
hogy vannak fekete foltok még, de az önkormányzat igyekszik kiaknázni a lehetőségeit.  
A polgármester a közmunkaprogramokkal kapcsolatban elmondja, hogy a dolgozó 
embereknek nem kell megszakadnia. Soha nem szólt azért, mert beszélgetnek a munkások, 
azért azonban már igen, ha munkaidőben fekszenek a parkban, vagy részegen dolgoznak. 
Egy dologból nem enged, mégpedig, ha egy közmunkás munkaidőben ittas, akkor azonnali 
hatállyal elküldi. Kiemeli, hogy sajnos ezt a minimális elvárást sem veszik figyelembe a 
közmunkások. Ő erre azt mondja, hogy inkább visszafizeti a támogatást, és el lehet menni 
máshova dolgozni. Elmondja, hogy azokat fogja visszavenni dolgozni, akire lehet hosszú 
távon számítani. Felhívja a megjelentek figyelmét, hogy ilyen sok közmunkással csodákat 
lehetne csinálni a községben, még akkor is, ha csak 50 %-os munkát teljesítenek. Mégegyszer 
hangsúlyozza, hogy nem kell megszakadni a közmunkásoknak. 

Talpas Tiborné ötvöskónyi lakós 

Megkérdezi a polgármestert, hogy akinek október 31-el megszűnt a munkaszerződése, annak 
mi az oka. 

Pusztai László polgármester 

A szerződések határozott idejűek voltak és október 31-el megszűntek, ezek nem rendkívüli 
megszüntetések. Elmondja, hogy ő elsősorban az italozásról beszélt, amely gyakran felmerülő 
probléma. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy lesznek új programok, képzések is indulnak, 
ezekre az önkormányzatnál fel lehet iratkozni. Elmondja, hogy azért vannak többnyire egy 
hónapos munkaszerződések, mert ha valaki a harmadik héten adna okot a rendkívüli 
felmondásra, akkor már a polgármester megvárja a hónap végét a szerződés megszűnésével. 
Azonban ha két hónapos a szerződés, és valakivel a harmadik héten probléma van, akkor 
rendkívüli felmondással kellene a munkaszerződést megszűntetni, ez pedig szankciókat vonna 
maga után. 



Talpas Tiborné ötvöskónyi lakós 

Nem érti, hogy ő és a családja miért nem vehet részt az erdészet és az önkormányzat által 
szervezett faszedésben. 

Pusztai László polgármester 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a faszedők kiválasztásában egy bizottság működött 
közre, akik megvizsgálták, hogy kinek van fája az udvarban. Valószínűleg ezért kerültek le a 
listáról. A polgármester elmondja, hogy kétféle fa hozzájutási lehetőség van. Az egyik az 
erdőterület összegyűjtése térítés ellenében, amely a nemzetiségi önkormányzat 
kezdeményezésére valósult meg, az erdészettel együttműködve. Ebbe a programba 20 család 
fért bele, ezt a 20 embert választotta ki a képviselőkből és családgondozóból álló bizottság. A 
listát az erdészet munkatársa is átnézte, és kihúzta azokat, akik pl. évek óta tartoznak nekik. 
Ezt követően született meg a 20 főből álló, aktuális lista. A másik fához való hozzájutási 
lehetőség a szociális célú tűzifa. Erre vonatkozólag rendeletet alkot a képviselő-testület, 
amely tartalmazza az igénylés feltételeit. A szociális célú tűzifát november 5.-től lehet 
igényelni az önkormányzatnál. Felhívja a figyelmet arra, hogy aki benne van abban a 20 
főben, akik kaptak területet az erdészettől, ők nem igényelhetnek szociális célú tűzifát.  

Orsós Lajos ötvöskónyi lakós 

Felteszi a kérdést, hogy ő nincs benne abban a 20 főben, és ha szociális célú tűzifát sem kap, 
akkor honnan lesz fája, mivel itt a tél. 

Pusztai László polgármester 

Elmondja, hogy a téli tűzifáról nem télen kellene gondolkodni. De ha nincs más, akkor az 
önkormányzattól is vásárolhat tűzifát, amelyet ingyenesen házhoz szállítanak. 

László Zsoltné ötvöskónyi lakós 

Megkérdezi, hogy mennyiért adja az önkormányzat a tűzifát. 

Pusztai László polgármester  

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kemény tűzifa ára 15.000 Ft/m3, a fuvar pedig ingyen 
van. 

Orsós János képviselő 



A falu többségének nevében megkéri a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a falubuszról, 
illetve arról, hogy a falubusz milyen célt szolgál. 

Pusztai László polgármester 

Tájékoztatja a nemzetiségi ülésen megjelenteket, hogy az önkormányzat 8 millió forintot 
nyert kisbusz vásárlására. A kisbuszt már meghozták. Elmondja, hogy minden olyan 
célcsoportot érint a kisbusz használata és igénybe vétele, aki a mozgásában valamilyen oknál 
fogva korlátozva van. Óvodások szállítása, idősek és mozgásukban korlátozottak orvoshoz és 
kórházba szállítása, gyógyszerek kiváltása, gyermekek családi napközibe szállítása, 
ebédhordás, illetve a civil szervezetek általi igénybevétel jelenhet meg, mint céltevékenység. 
Elmondja, hogy a kisbusz igénybevételére lehetőség van magáncélra is. Ennek feltételei és 
költségei még kidolgozás alatt állnak. 

Orsós Mária ötvöskónyi lakós 

Megkérdezi, hogy hétvégi nagybevásárlásra is igénybe lehet-e venni a kisbuszt. 

Pusztai László polgármester 

Véleménye szerint a nagybevásárlás nem sürgős eset, tehát azt hét közben is meg lehet oldani. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, az elnök-helyettes javasolja jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Orsós János képviselő kijelölését. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 36/2015. (XI. 2.) 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 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök-helyettesmegköszöni a részvételt, a 
közmeghallgatásos ülést bezárja. 



Kmf. 

Somogyi Csaba István      OrsósJános 
            elnök        jkv. hitelesítő


