
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. április 

15.-én (pénteken) 15 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

nemzetiségi képviselőés 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 17/2016. (IV. 15.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2. Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Az elnök részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot. Elmondja, hogy a jelenlegi 

felállásban működő nemzetiségi önkormányzat 2014. október 12.-e óta működik. Megtörtént 

eseményről van szó, az előterjesztés tartalmazza az önkormányzatot megillető bevételeket, 

valamint a teljesített kiadásokat. Az elnök hozzáteszi, hogy jól gazdálkodtak, jelentős 

pénzmaradvánnyal kell számolni. Elmondja, hogy a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló 

pontok elég alacsonyak lettek, de remélhetőleg a 2015-ös évhez hasonló bevétellel lehet 

számolnia a nemzetiségi önkormányzatnak. 

Az elnök javasolja a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadni. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 18/2016. (IV. 15.) számú 

határozata a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról. 



A testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

2./ Egyéb ügyek. 

 

a) Tagdíj megfizetése: 

 

Somogyi Csaba István elnök emlékezteti a testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2015-

ben együttműködési megállapodást kötött aDél-Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezetével. 

A szervezet éves tagdíja 10.000 Ft. Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

2016-ban is működjön együtt a szervezettel és fizesse meg a 10.000 Ft összegű tagdíjat.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 19/2016. (IV. 15.) számú 

határozata tagdíj megfizetéséről. 

 

A testület egyet ért abban, hogy Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2016. évben is működjön együtta Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú 

Szervezetével. A testület a 10.000 Ft összegű tagdíjat a működési támogatás terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

b) Vetőmag biztosítása a rászorulóknak: 

 

Az elnök tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a települési önkormányzatnál lehet segélyt 

igényelni szántásra. A polgármester elmondása szerint kb. 60 kérelem érkezett. Elmondja, 

hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság ellenőrzése alapján, aki a tavalyi évben kapott 

támogatást szántáshoz, és ennek ellenére nem szántatta fel a kertjét, 2016-ban nem fog 

támogatásban részesülni. Véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatnak vetőmagot 

kellene biztosítani az Ötvöskónyiban élő, rászoruló családoknak. Elmondja, hogy hétfőn ki 

fogják plakátolni az igénylés lehetőségét, és 2016. április 18. napjától április 22. napjáig lehet 

feliratkozni vetőmagcsomagra. Javasolja, hogy 100 családnak, családonként 3.000 Ft összegű 

vetőmagcsomagot biztosítson a nemzetiségi önkormányzat a rászoruló családoknak. 

 

Orsós László elnök-helyettes és Orsós János képviselő is egyet ért az elnök által 

elmondottakkal. 

 

 



Az elnök a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20/2016. (IV. 15.) számú 

határozata vetőmagok biztosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 300.000 Ft összeget határol el 

vetőmagcsomagok összeállítására, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 

c) Szántás biztosítása a rászorulóknak: 

 

Somogyi Csaba István elnök elmondja, hogy véleménye szerint a nemzetiségi 

önkormányzatnak segítenie kell azokon a családokon is, akik amiatt esnek ki a szántásra 

igényelhető támogatásból, mivel 2015-ben nem célirányosan használták fel a támogatást. 

Elmondja, hogy a Pusztai László polgármester a rendelkezésére fogja bocsátani azt a listát, 

amelyen ezek a családok szerepelnek. Az elnök szerint kb. 20 családról lehet szó. Az elnök 

javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat határoljon el 100.000 Ft összeget, a szántást 

2015-ben nem teljesített családok számára. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 21/2016. (IV. 15.) számú 

határozata szántás biztosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 100.000 Ft összeget határol el 

a szántást 2015. évben nem teljesített családok számára, a feladatalapú támogatás 

terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

 

d) Sport-nap megszervezése: 

 

Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat szervezzen meg egy „Sport-napot” a 

községben élő roma és nem roma lakosság részére. Elképzelése szerint a sport-nap nem a 

községben kerülne megszervezésre, hanem egy buszos kirándulás lenne valamilyen tó mellé, 

ahol lehetne horgászni, főzni. A horgászaton részt vevőket pedig díjazni fogja a nemzetiségi 

önkormányzat. 

 

 



Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Orsós János nemzetiségi képviselő 

 

Véleménye szerint jó lenne a sport-nap megszervezése, talán összehozná a roma és nem roma 

családokat, illetve a roma családok és a nemzetiségi önkormányzat közötti kapcsolatot is 

javítaná. 

 

Orsós László elnök-helyettes 

 

Jó ötletnek tartja a sport-nap megszervezését. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Somogyi Csaba elnök javasolja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat 250.000 Ft összeget határoljon el a Sport-nap megszervezésére. 

 

Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2016. (IV. 15.) számú 

határozata Sport-nap megszervezéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata „Sport-nap” 

megszervezéséhez 250.000 Ft összeget határol el, a feladatalapú támogatás terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 
 

Mivel több hozzászólás nem volt 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 23/2016. (IV. 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 


