
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. január 
28.-án (csütörtök) 9.30 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. 

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

Somogyi Csaba István elnök köszönti a megjelent képviselőtársait 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 1/2016. (I. 28.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2. A nemzetiség önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

3. Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat felülvizsgálata.  
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

4. A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
 Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

5. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 

 Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

6. Egyéb ügyek. 

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



Az elnök ismerteti az előterjesztés szerinti módosítás főbb számait. Elmondja, hogy a 
szükséges módosítások kerültek átvezetésre, a 2015. évi beszámoló megalapozásaként. Mind 
a kiadások, mind a bevételek ismertek, ennek megfelelően módosultak az előirányzatok. 

Az elnök javasolja a 2015. 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 2/2016. (I. 28.) számú 
határozata a 2015. évi költségvetés módosításáról. 

A testület a 2015. évi költségvetés módosítását az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök ismerteti a kiküldött előterjesztést. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatot 
2016. évben megillető működési támogatás összege már ismert, ez 782 ezer Ft. A feladatalapú 
támogatás összegét később fogják megtudni, ezért a tervezés során a 2015. évi összeget vették 
figyelembe. A kiadások az előző év alapján kerültek megtervezésre. 

Az elnök javasolja a 2016. 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 3/2016. (I. 28.) számú 
határozata a 2016. évi költségvetés elfogadásáról. 

A testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetését az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



3./ Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat felülvizsgálata.  
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző 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.  
A szervezeti és működési szabályzatot a testület az alakuló ülésen fogadta el. A felülvizsgálat 
során megállapítható, hogy az együttműködési megállapodás a felelősségi rend 
vonatkozásában módosul, mivel a közös hivatal személyi állománya megváltozott. A 
szervezeti és működési szabályzat nem igényel módosítást. 

Az elnök javasolja a módosult együttműködési megállapodás jóváhagyását, és annak 
megállapítását, hogy a szervezeti és működési szabályzat nem igényel módosítást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4/2016. (I. 28.) számú 
határozata együttműködési megállapodás valamint a szervezeti és működési szabályzat 
felülvizsgálatáról.  

1./ Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

2./ A testület megállapítja, hogy a 17/2014. (X. 22.) számú határozattal elfogadott 
szervezeti és működési szabályzat nem igényel módosítást. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

4./ A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előadó: Somogy Csaba István elnök 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési törvény 
értelmében a nemzetiségi önkormányzatoknak is el kell fogadnia az adott évre vonatkozó 
közbeszerzési tervet. A nemzetiségi önkormányzat esetében ez nemleges. Év közbeni változás 
esetén a közbeszerzéséi tervet is módosítani kell. A jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a 
közbeszerzési értékhatár árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás esetén nettó 8 millió forint, 
beruházás esetén pedig nettó 15 millió forint. 



Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az elnök javasolja a 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyását.   

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5/2016. (I. 28.) számú 
határozata a 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi nemleges 
közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni 
testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

5./ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény 
értelmében a nemzetiségi önkormányzat, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig 
határozatban állapítja meg a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Táblázat 
kitöltésére nem került sor, mivel a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik saját bevétellel 
és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséggel. 

Az elnök javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek várható összegének, nemleges formában történő 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 6/2016. (I. 28.) számú 
határozata a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek várható összegéről.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a saját 
bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, 
költségvetési évet követő három évre várható összegét nemleges formában hagyja jóvá. 

Határidő: értelem szerint 



Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

6./ Egyéb ügyek. 

a) Együttműködési megállapodás jóváhagyása: 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Pálmajori Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal megújították az együttműködési megállapodást. Elmondja, hogy a 
megállapodás tartalma nem változott, a jövőben is szoros együttműködést kívánnak 
fenntartani. Javasolja, hogy a testület hagyja jóvá a már aláírt együttműködési megállapodást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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 7/2016. (I. 28.) számú 
határozata együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testülete a Pálmajori 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

b) Ruhaszárítók biztosítása: 

Orsós János képviselő elmondja, hogy véleménye szerint nagyon rontja az utcaképet, hogy a 
roma családok a kerítésen szárítják a kimosott ruhákat. Véleménye szerint a nemzetiségi 
önkormányzatnak fel kellene mérni, hogy kinek nincs az udvarán ruhaszárító és ezeknek a 
családoknak segíteni kellene annak beszerzésében.  

Somogyi Csaba István elnök 

Nagyon jónak tartja a képviselő felvetését. Elmondja, hogy várhatóan 249 ezer Ft 
pénzmaradvánnyal számolhat a nemzetiségi önkormányzat, ezt 2016. április 30.-ig el kell 
költeni. Javasolja, hogy 100.000 Ft összeget biztosítson a testület a ruhaszárítók felállításához 
szükséges anyag megvásárlására. 

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 8/2016. (I. 28.) számú 
határozata ruhaszárítók felállításáról.  



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy a 
ruhaszárítók felállításához szükséges anyag megvásárlására 100.000 Ft összeget 
biztosít, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

c) Udvari illemhelyek biztosítása: 

Somogyi Csaba elnök elmondja, hogy nagyon sok család nem rendelkezik sem benti, sem 
pedig kinti illemhellyel. Nagyon fontosnak tartja, hogy minden családnak legyen legalább 
kinti illemhelye. Javasolja, hogy mérjék fel az illemhelyek iránti igényeket, és a nemzetiségi 
önkormányzat 100.000 Ft összeget biztosítson ezek felállítására. 

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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 9/2016. (I. 28.) számú 
határozata illemhelyek felállításáról.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy az udvari 
illemhelyek felállításához szükséges anyag megvásárlására 100.000 Ft összeget 
biztosít, a feladatalapú támogatás terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

d) Tehetségek felkutatása: 

Orsós János képviselő elmondja, hogy véleménye szerint fel kellene virágoztatni a roma 
kultúrát a községben. A roma gyermekek nagyon érzékenyek a zenére, jó lenne felkutatni a 
tehetségeket. Első lépésként kiválasztanának 3-4 olyan gyermeket, akiket érdekel a zenélés 
vagy az éneklés. Javasolja, hogy ezen gyermekek mellé a nemzetiségi önkormányzat fogadjon 
tanárt a képességek fejlesztése érdekében.  

Somogyi Csaba elnök 

Nagyon jónak tartja a képviselő javaslatát, ő is fontosnak tartja a roma kultúra 
megismertetését. Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatnak áldoznia kell tanár és 
hangszerek biztosítására. Javasolja, hogy a testület, döntés meghozatalával erősítse meg a 
tehetségek felkutatásának és a képességek fejlesztésének szándékát. 



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

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 10/2016. (I. 28.) számú 
határozata tehetségek felkutatásáról.  

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a roma kultúra 
felvirágoztatása érdekében felkutatja a községben lévő tehetséges gyermekeket, és a 
képességeik fejlesztése érdekében biztosítja a szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

e) Egyéb témák: 

Somogyi Csaba elnök elmondja, hogy a községben lévő fákat meg kellene metszeni.  

Orsós János képviselő 

Véleménye szerint jó lenne, ha a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítana a települési 
önkormányzat legalább hat közmunkást. Ezeknek a közmunkásoknak a nemzetiségi 
önkormányzat adna feladatokat. Elmondja, hogy az egyes utcákat virágosítással szebbé 
lehetne tenni. A képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy közeledik a tavasz, a szántás és a 
vetés ideje.  

Somogyi Csaba István elnök 

Véleménye szerint a szántásra kellene áldoznia a nemzetiségi önkormányzatnak, mivel ha a 
kert nincs felszántva, vetni sem tudnak bele. Felméri a községben lévő igényeket, és a 
következő testületi ülésen tájékoztatást ad a szükséges munkaigényről. 

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 11/2016. (I. 28.) 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


