
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. 
november 16.-án (hétfőn) 15 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 
helyiségében megtartott, soron kívüli 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 37/2015. (XI. 16.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztató a kiadások és bevételek alakulásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ Mikulásnapi ajándékozás megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Tájékoztató a kiadások és bevételek alakulásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

A jegyző tájékoztatást ad a 2015. évi bevételek és kiadások alakulásáról. Elmondja, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat a 379.603 Ft összegű működési támogatást, valamint az 514.740 
Ft összegű feladatalapú támogatást teljes egészében kimerítette. A 2014. évi 
pénzmaradványukból még 276.098 Ft maradt. A jegyző javasolja, hogy kb. 200.000 Ft 
összeget vigyenek át a következő évre, mivel az első támogatás március hónapban várható. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 



Somogyi Csaba István elnök 

Megköszöni a jegyző asszonynak a tájékoztatót, és elmondja, hogy 2015-ben a mikulásnapi 
ajándékok megvásárlására kívánnak még költeni. 

2./ Mikulásnapi ajándékozás megtárgyalása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Somogyi Csaba István elnök elmondja, hogy idén is szeretnék megajándékozni a községben 
élő gyermekeket, a mikulásnap kapcsán. Javasolja, hogy 60.000 Ft összeget határoljon el a 
testület az ajándékok megvásárlására. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Pusztai László polgármester 

Az elnök felvetésére elmondja, hogy akkor támogatja a mikulásnapi ajándékozást a települési 
önkormányzat, ha a kisbusz hordja ki a gyermekeknek a csomagokat. Véleménye szerint 
nincs szükség műsorra a művelődési házban, mivel a szervezéssel mindig problémák voltak. 
A települési önkormányzat a kisbuszt a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 
Az ajándékok busszal való kihordása sokkal korrektebb és sokkal jobban kezelhető. 

Somogyi Csaba elnök 

A polgármester által elmondottakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az a legnagyobb probléma 
a faluban, hogy a magyar emberek nem mennek el olyan ünnepségre, vagy más programra, 
ahol cigányok vannak. 

Pusztai László polgármester 

Elmondja, hogy nem szeretné, ha a magyar gyermekek nem kapnának ajándékot. 

Somogyi Csaba elnök 

Hangsúlyozza, hogy gusztustalannak tartja a magyarok és a romák közötti különbségtételt. 



Pusztai László polgármester 

Elmondja, hogy a községi Sport-nap is kudarcba fulladt, alig vettek rajta részt a falusiak. 

Somogyi Csaba elnök 

Elmondja, hogy a Sport-nap kudarcához hozzájárult egyrészt az időjárás, másrészt pedig az is, 
hogy háromszor változtatták meg az időpontját. Véleménye szerint jövőre augusztus 
hónapban kell megszervezni, nem szabad októberig elhúzni. 

Orsós János képviselő 

Véleménye szerint meg kell próbálni összekovácsolni a romákat és a magyarokat. 
Amennyiben a művelődési házban kerülnek megszervezésre a mikulásnapi ünnepség, valakit 
oda kellene állítani az ajtóba, hogy a nem megfelelő állapotban lévő személyek nem 
mehessenek be. Szerinte ezzel elejét lehetne vetni a rendezvény alatti hangoskodásnak. 
Megoldás lehetne az is, hogy az emberek feliratkozással jelezhetnék az arra vonatkozó 
igényüket, hogy házhoz szeretnék kérni a mikulást. 

Pusztai László polgármester 

Véleménye szerint azt kellene kitenni a községben lévő hirdetőtáblákra, hogy a roma 
nemzetiségi önkormányzat mikulása december 5-én vagy 6.-án 16 órától járja a falut. Fele-
fele arányban vállalja a nemzetiségi és a települési önkormányzat az ajándékok költségének 
fedezetét. 

Mivel több hozzászólás nem volt, az elnök javaslatát a testület 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 38/2015. (XI. 16.) számú 
határozata a költségvetés módosításáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 60.000 
Ft összeget határol el a tartalék terhére, a mikulásnapi ajándékok megvásárlásához. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



3./ Egyéb ügyek. 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Kaposvári Egyetem Magyar 
Nyelvi és Kultúratudományi Tanszéke beás nyelvű vers- és mesemondóversenyt hirdetett, 
általános iskolás tanulók részére. A verseny november 18-án kerül megtartásra, ahol a 
nemzetiségi önkormányzat egy fő versenyzővel képviselteti magát. 

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 39/2015. (XI. 16.) 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


