
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. 

szeptember 8.-án (csütörtökön) 15 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali 

helyiségében megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

nemzetiségi képviselő, valaminta jegyzőkönyv szerinti meghívottak közül 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 24/2016. (IX. 8.) számú 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

3./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Az elnök elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő adatok, tényeken alapulnak. A 

bevételek és a kiadásokat mutatja be az anyag, melyek 2016. június 30. napjáig teljesültek. Az 

elnök kiemeli, hogy jelenleg 500 ezer forint körüli összeg áll a nemzetiségi önkormányzat 

rendelkezésére, a bankszámla alapján. Véleménye szerint takarékosan gazdálkodtak az elmúlt 

félévben. Javasolja, hogy a testület fogadja el a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének első félévi végrehajtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 



Javaslatát 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 25/2016. (IX. 8.) számú 

határozata a költségvetés első félévi végrehajtásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetés I. 

félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 

Kiegészítés: 

 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a testületi tagokat, 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 26/2016. (IX. 8.) számú 

határozata a költségvetés módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testületea 2016. 

évi költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

3./ Egyéb ügyek 

 

a) Nyári tábor támogatása: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a családsegítő szolgálat munkatársa, 

Harkály Gyula családgondozó 2016-ban is tartott nyári tábort a hátrányos helyzetű 

gyermekeknek. A családgondozó kért a nemzetiségi önkormányzattól is támogatást, az elmúlt 

évekhez hasonlóan. De mivel a nyári tábor időpontja bizonytalan volt, nem tudta összehívni a 

testületet a támogatás megítélésre vonatkozó döntés meghozatalához. Kéri a képviselők 

utólagos jóváhagyását a 20.000 Ft összegű támogatás biztosításához. 

 

Kérdés nincs. 



 

Hozzászólások: 

 

Orsós László elnök-helyettes 

 

Elmondja, hogy minden évben támogatja a nemzetiségi önkormányzat a nyári tábor 

megszervezését, ezért természetesen jóváhagyja az elnök döntését. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 27/2016. (IX. 8.) számú 

határozata a nyári tábor támogatásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nyári 

tábor megtartásához biztosított20.000 Ft összegű támogatást utólag jóváhagyja azzal, 

hogy Harkály Gyula családgondozó a támogatás összegével, a nemzetiségi 

önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

b) Beszámoló a sport-napról: 

 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a sport-nap jól sikerült, kb. 

100 adag ebédet osztottak ki. Véleménye szerint, aki részt vett a programokon, az jól érezte 

magát. 

 

Pusztai László polgármester 

 

Véleménye szerint nem plakátozták ki időben a rendezvényt, ezért a falu lakosságának nagy 

része nem is tudott róla. 

 

Somogyi Csaba elnök 

 

Elmondja, hogy aki el akart jönni a sport-napra, az el is jött, de a jövő évben figyelni fognak 

arra, hogy időben tudjanak róla az emberek. 

 

 

c) Roma Kulturális Nap szervezése: 

 

Somogyi Csaba elnök elmondja, hogy véleménye szerint szervezniük kellene egy roma 

kulturális napot, ahova zenészek és táncosok kerülnének meghívásra. Véleménye szerint még 

szeptember hónapban meg kellene tartani, szeptember 17-én vagy 24-én. Elmondja, hogy az 

ötvöskónyi roma lakóinak szeretné megszervezni a rendezvényt. Hangsúlyozza, hogy a 

rendezvényen nem lesz szeszesital árusítás, mivel ennek a napnak nem az ivászatról kell 

szólnia. 

 



Orsós János nemzetiségi képviselő 

 

Nem ért egyet azzal, hogy ne áruljanak alkoholt, véleménye szerint mindenképpen kell, hogy 

legyen büfé, ahol az emberek tudnak italt venni. Kiemeli, hogy a rendőröknek szólni kell a 

rendezvény megatartásáról, és így többet fognak járőrözni.  

 

Somogyi Csaba elnök 

 

Véleménye szerint máshol is meg tudják venni az emberek az italt, de a rendezvényen ne 

legyen árusítás. 

 

Pusztai László polgármester 

 

Egyet ért az elnök által elmondottakkal, véleménye szerint sem kell alkoholt árusítani a 

rendezvényen. 

 

Orsós László elnök-helyettes 

 

Elmondja, hogy úgyis visznek az emberek magukkal italt, de nem kell generálni a 

problémákat azzal, hogy alkoholt is árulnak. Emlékezteti a megjelenteket, hogy három-négy 

éve a játszótér területén került sor valamilyen rendezvény megtartására. 

 

Orsós János nemzetiségi képviselő 

 

Az elnök-helyettes felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az általános iskola területe lenne 

a legmegfelelőbb a kulturális nap megszervezéséhez, mivel ott van illemhely is. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, az elnök javasolja, hogy 250.000 Ft összeget határoljanak el 

a Roma Kulturális Nap megtartásához. 

 

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 28/2016. (IX. 8.) számú 

határozata roma kulturális nap megtartásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-

testülete250.000 Ft összeget határol el a szeptember hónapban megrendezésre kerülő 

Roma Kulturális Nap megtartásához. A testület az összeget a feladatalapú támogatás 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

d) Szivárvány Óvoda kérése: 

 

Az elnök tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy az ötvöskónyi óvoda vezetője kérte a 

nemzetiségi önkormányzattól, hogy támogassák a gyermekek színházba járását. Javasolja, 

hogy a nemzetiségi önkormányzat 27.000 Ft összeggel támogassa az óvodát. 



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 29/2016. (IX. 8.) számú 

határozata az óvoda támogatásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 27.000 

Ft összegű támogatást biztosít az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda részére, a 

feladatalapú támogatás terhére azzal, hogy az óvodavezető a támogatás összegével, a 

nemzetiségi önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

e) Hitéleti kirándulás megszervezése: 

 

Az elnök elmondja, hogy szeretne egy kirándulás szervezni Őrtilosba a Szent Mihály hegyre. 

Véleménye szerint a kirándulás szervezése is a közösségformálás egyik eszköze. Javasolja, 

hogy a kirándulás megszervezéséhez 100.000 Ft összeget biztosítson a testület. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 30/2016. (IX. 8.) számú 

határozata hitéleti kirándulás megszervezéséről. 

 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testületeaz 

őrtilosi kirándulás megszervezéséhez 100.000 Ft összeget határol el. A testület az 

összeget a feladatalapú támogatás terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

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 31/2016. (IX. 8.) 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 


