
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. március 

7.-én (hétfőn) 17 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:Somogyi Csaba István elnök, Orsós László elnök-helyettes, Orsós János 

nemzetiségi képviselő, Pusztai László polgármester és dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Somogyi Csaba István elnök köszönti a megjelent képviselőtársait, Pusztai László 

polgármestertés 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 14/2016. (III. 7.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felvételi körzethatárelfogadása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2. Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök kérésére dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat egyetértése szükséges a felvételi körzet meghatározásához, a köznevelési 

törvény értelmében. 

 

Az elnök javasolja, hogy az óvodához tartozó felvételi körzethatárt a testület, az előterjesztés 

szerint 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 Önkormányzata15/2016. (III. 7.) számú 

határozata az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda beíratási körzetéről. 

 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyet ért azzal, hogy az 

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda beíratási körzete Ötvöskónyi község közigazgatási 

területe legyen. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

Somogyi Csaba elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kinti toalettre és a ruhaszárítóra 

vonatkozó igényfelmérés megtörtént. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat hibázott a 

tekintetben, hogy először nem járt utána annak, hogy mennyibe kerülne egy toalett. Az elnök 

utána járt, és 40.000 Ft-ba kerülne egy kinti WC, amennyiben készen vennék meg. 

 

Pusztai László polgármester 

 

Elmondja, hogy a kinti toalettek ötlete egy kicsit hibás volt, mivel először annak kellett volna 

utána nézni, hogy mennyibe is kerül. Jelenleg van kb. 70 igénylő, de ha 40.000 Ft-ba kerül 

egy WC, akkor a nemzetiségi önkormányzat nem fogja tudni teljesíteni az ígéretét. 

 

Somogyi Csaba elnök 

 

Véleménye szerint széldeszkát kellene vásárolnia a nemzetiségi önkormányzatnak, és a 

közfoglalkoztatottak segítségével raknák össze a WC-ket. Ha úgy veszik meg a WC-khez 

szükséges anyagot, akkor olcsóbban jönnek ki. 

 

Pusztai László polgármester 

 

Véleménye szerint nem tudja bárki össze rakni a WC-ket, ahhoz szakértelem is kell. Sablont 

kellene készíteni, az megkönnyítené a dolgukat. Elmondja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzatnak a községben lévő romos és lakhatatlanná váló házakkal kellett volna 

foglalkozni, nem pedig a WC-kkel.  

 

Orsós László elnök-helyettes 

 

A házak felújításával kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben egy embernek segítenek, azt 

követően mindenki kérni fogja a felújítást. 

 

Pusztai László polgármester 

 

Elmondja, hogy ha egy házra pl. 200.000 Ft-ot költ a nemzetiségi önkormányzat, akkor meg 

lehet magyarázni az embereknek, hogy egy évben csak egy ház fér bele az önkormányzat 

költségvetésébe.  

 

 

 

 



Somogyi Csaba elnök 

 

Véleménye szerint, ha már egyszer felmérték az igényeket, akkor meg kell csinálniuk a WC-

ket. 

 

Orsós László elnök-helyettes 

 

Elmondja, hogy minél előbb meg kell venni az anyagot, hogy ki tudják osztani a toaletteket. 

 

Orsós János képviselő 

 

Véleménye szerint berekfát kellene vásárolni, és meg kellene nézni, hogy egy köteg 

berekfából hány WC kerül ki. Össze kell állítani egy WC-t, abból már látszik, hogy mennyi 

anyag kell hozzá. 

 

Somogyi Csaba elnök 

 

Véleménye szerint a kinti toalettet igénylőket fel kellene szólítani, hogy 10.000 Ft-al 

járuljanak hozzá a WC-khez. Elmondja, hogy az igénylők nagy része csak várja, hogy a „sült 

galamb a szájukba repüljön”, de nem tesznek semmit annak érdekében, hogy változtassanak a 

sorsukon. 

 

Orsós János képviselő 

 

Jó ötletnek tartja az elnök által elmondottakat, szerinte is csak az kapjon WC-t, aki hajlandó 

hozzájárulni ahhoz. Ezzel szűkülni fog az igénylők köre. 

 

 

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 16/2016. (III. 7.) 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 


