
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2016. 
november 17.-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott 
közmeghallgatásos üléséről. 

Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, valamint a 
jelenléti ív szerinti meghívottak közül Pusztai László polgármester és dr. Varga Katalin 
jegyző. 
A közmeghallgatásos ülésen jelen van 5 fő ötvöskónyi lakós. 

Távol (igazoltan): Orsós László elnök-helyettes. 

Somogyi Csaba elnök köszönti Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
közmeghallgatásos ülésén megjelenteket, képviselőtársát, Pusztai László polgármestert és dr. 
Varga Katalin jegyzőt. 

Megállapítja, hogy a közmeghallgatásos ülés határozatképes, mert a 3 fős testület 2 tagja 
jelen van, az ülést megnyitja. 

A napirendi javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 2 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 32/2016. (XI. 17.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi 
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 III. negyedévi 
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. szeptember 30. napjáig 
teljesültek. Javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 33/2016. (XI. 17.) számú 
határozata a 2016. évi költségvetés harmadik negyedévi végrehajtásáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. évi költségvetés 
harmadik negyedévi 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: 

Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 34/2016. (XI. 17.) számú 
határozata a költségvetés módosításáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. 
évi költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 



3./ Egyéb ügyek. 

a) Mikulásnapi ajándékozás megtárgyalása: 

Somogyi Csaba István elnök elmondja, hogy idén is szeretnék megajándékozni a községben 
élő gyermekeket, a mikulásnap kapcsán. Javasolja, hogy 100.000 Ft összeget határoljon el a 
testület az ajándékok megvásárlására. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólás: 

Pusztai László polgármester 

Az elnök felvetésére elmondja, hogy a települési önkormányzat is támogatja a mikulásnapi 
ajándékozást. Véleménye szerint, ha a települési önkormányzat is hozzátesz 100.000 Ft-ot a 
csomagok megvásárlásához, akkor már egy színvonalas csomagot lehet összeállítani a 
községben élő gyermekek részére.  

Mivel több hozzászólás nem volt, az elnök javaslatát a testület 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 35/2016. (XI. 17.) számú 
határozata mikulásnapi ajándékozásról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 
100.000 Ft összeget határol el a feladatalapú támogatás terhére, a mikulásnapi 
ajándékok megvásárlásához. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

b) Telefonok vásárlása:  

Somogyi Csaba elnök javasolja, hogy a működési támogatás terhére a nemzetiségi 
önkormányzat vásároljon a tagjainak személyenként 20.000 Ft összegű telefonkészüléket. 
Elmondja, hogy már nagyon régen vásároltak maguknak telefont, a jelenlegi készülékek 
elhasználódtak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot az elnök szavazásra bocsátja, és a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 



Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 36/2016. (XI. 17.) számú 
határozata telefonkészülékek vásárlásáról. 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségi képviselők 
részére, személyenként 20.000 Ft összegű telefonkészülék vásárlást engedélyez. A 
képviselő-testület a 60.000 Ft összeget a működési támogatás terhére különíti el.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

c) Egyéb témák: 

Somogyi Csaba elnök röviden ismerteti a nemzetiségi önkormányzat 2016-ban végzett 
tevékenységét. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat tavasszal vetőmagot osztott, 
sportnapos horgászatot szervezett 70 fő részvételével, részt vett a szántás megszervezésében 
és kivitelezésében, sportnapot és roma kulturális napot szervezett a községben. 

Somogyi Csaba elnök megkérdezi a közmeghallgatásos ülésen megjelenteket, hogy van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása. 

Pusztai László polgármester 

Elmondja, hogy olyan kérdésekre kíváncsi a testület, amelyek a roma lakossággal 
kapcsolatosak. Véleménye szerint nem az utcán kellene megbeszélni a problémákat, hanem a 
közmeghallgatásos ülésen. Fontos lenne tudni, hogy elégedettek-e a községben élő roma 
emberek. Sajnálja, hogy csak 5 ember jelent meg a községből. Kiemeli, hogy ezt a számadatot 
kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik, hogy teljes mértékben elégedettek az emberek, a 
másik, hogy érdektelenek az ötvöskónyi roma lakósok.  

Orsós János ötvöskónyi lakós 

Elmondja, hogy véleménye szerint lehetne támogatni a községben az állattartást. Régen 
lehetett ilyen programokra pályázni. Megkérdezi, hogy most miért nem lehet. 

Somogyi Csaba elnök 

A kérdésre reagálva elmondja, hogy az elmúlt időszakban nem volt kiírva pályázat az 
állattartás támogatására. Jónak tartja azonban a felvetést, és elmondja, hogy amennyiben a 
nemzetiségi önkormányzatnak lesz pénze, a jövőben támogathatja az állattartást a roma 
lakosság körében. Hangsúlyozza, hogy a nemzetiségi önkormányzat által adott vetőmagot 
sokan el sem vetették és a szántásra kapott összeget sem a célnak megfelelően használták fel.  



Orsós János ötvöskónyi lakós 

Egyet ért azzal, hogy azok, akik a kapott támogatásokat nem arra használták fel, amire adták, 
azok az emberek a jövőben ne kapjanak ilyen jellegű támogatást. 

Pusztai László polgármester 

Elmondja, hogy a rendelkezésére áll egy lista azokról a személyekről, akik a kapott 
támogatáson nem szántották fel a kertjüket. Kiemeli, hogy ezt a listát a jövőben elő fogják 
venni a szántásra igénybe vehető támogatások elbírálásánál. Véleménye szerint ezek a 
személyek visszaéltek a települési és nemzetiségi önkormányzat jóindulatával.  

Wolfordt Lívia ötvöskónyi lakós 

Megkérdezi, hogy a szociális célú tűzifára vonatkozóan is van-e az önkormányzatnak ilyen 
listája. 

Pusztai László polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy rendelkezésére áll egy lista azokról a személyekről is, 
akik az erdős révén területet kaptak és ezáltal fához jutottak. Kiemeli, hogy ők természetesen 
nem fognak kapni a szociális célú tűzifából. Hangsúlyozza, hogy ezeknek a személyeknek a 
száma körülbelül 70 fő. Elmondja, hogy ezen személyek között van olyan is, aki a szedett fát 
eladta, tehát ők nincsenek rászorulva a szociális célú tűzifára. Hangsúlyozza, hogy megfelelő 
helyről vannak információi. 

Orsós János képviselő 

Elmondja, hogy csalódottnak érzi magát, amiért kevés ember jött el a közmeghallgatásos 
ülésre. Véleménye szerint fontos lett volna, hogy az elhangzott információkat többen hallják. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az utcán sokszor megállítják és tesznek fel neki 
kérdéséket, jó lett volna, ha ezeket a közmeghallgatásos ülésen teszik fel. Elmondja, hogy az 
utcai beszélgetések során szóba került az a család is, akinek a háza lakhatatlanná vált. 

Orsós János ötvöskónyi lakós 

Véleménye szerint, ha valaki nem iszik és rendszeresen dolgozik, akkor megérdemeli, hogy 
segítsen rajta az önkormányzat.  

Pusztai László polgármester 

Elmondja, hogy aki maga sem képes segíteni saját magán a lehetőségeihez képest, az nem 
érdemel segítséget senkitől. 

Orsós János ötvöskónyi lakós 



Elmondja, hogy az a személy, akinek a háza lakhatatlanná vált több esélyt is kapott az 
önkormányzattól. Kiemeli, hogy semmit nem tesz azért, hogy a háza állapotán változtasson. 

Pusztai László polgármester 

Véleménye szerint, ha a roma lakosság látná, hogy érdemes a családon segíteni, akkor biztos, 
hogy összefognának. 

Orsós János ötvöskónyi lakós 

Megjegyzi, hogy ő 63 évesen is felmegy a tetőre, ha meg kell igazítani egy cserepet. 

Orsós János képviselő 

Elmondja, hogy a községben terjedt egy olyan pletyka, hogy az önkormányzat nyert szociális 
célú tűzifát és azt nem osztotta ki, hanem felhalmozta az általános iskola udvarán. 
Hangsúlyozza, hogy ez nem igaz. 

Pusztai László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2016-ban 62 m3 szociális célú tűzifa 
vásárlásához kapott központi támogatást. Megjegyzi, hogy ez a mennyiség sokkal kevesebb, 
mint a tavalyi évben. Elmondja, hogy a médiában azt nem hangoztatják, hogy a kapott 
mennyiség csak egy töredéke annak, mint amire szükség lenne egy településen. Az 
önkormányzat a maximális mennyiséget igényelte meg, de ennek sajnos csak egy töredékét 
kapta. Véleménye szerint 160-180 m3 tűzifára lenne szükség a községben, a rászorulók 
számának tükrében. Elmondja, hogy a szociális rendelet szerint van lehetőség települési 
létfenntartási támogatás igénylésére, és erre van is pénze az önkormányzatnak a központi 
támogatás révén.  
A polgármester kiemeli, hogy az általános iskola udvarára soha nem került szociális célú 
tűzifa. Elmondja, hogy korábban ott nem volt fa, de az elmúlt 10 évben az önkormányzat 
ahonnan csak lehetett kitermelte a fákat, így a vasút partról, árkokból és erdőkből. Ebből a 
fából lehet majd vásárolni a község lakosainak, és erre akár, létfenntartási támogatást is lehet 
igényelni. Hangsúlyozza, hogy a fát azért halmozta fel az önkormányzat, mert több éves 
biztonsági tartalék kell az intézmények fűtéséhez. 
A polgármester elmondja, hogy sajnálatosnak tartja, hogy az elkészült új járdákat 
összefirkálják a gyerekek, a szülőkkel együtt. Olyan helyeken épült járda a községben, ahol 
évtizedek óta nem volt, illetve olyan járdák újultak meg, amelyek már legalább 30 évesek 
voltak. Elmondja, hogy a játszótéren rendszeresen szétrúgják a korlátot, a parkot tönkreteszik, 
a pályázatokra utaló, közterületeken lévő táblákat is rongálás miatt minden évben pótolni kell. 
Hangsúlyozza azonban, hogy nem szabad általánosítani a községben, és 10-20 ember miatt 



büntetni a község lakosait, például azzal, hogy az önkormányzat nem igényel szociális célú 
tűzifát.  

Orsós János ötvöskónyi lakós 

Elmondja, hogy véleménye szerint a Kónyi utca végén lévő, még megmaradt hídgyűrűket be 
kellene hoznia az önkormányzatnak, mert azokat is tönkre fogják tenni. 

Pusztai László polgármester 

A felvetésre reagálva elmondja, hogy az önkormányzat pótkocsija felújítás alatt van, de amint 
készen lesz, be fogják hozni a hídgyűrűket. 

Orsós János képviselő 

Kéri a megjelenteket, hogy mondják el véleményüket a nemzetiségi önkormányzat 
tevékenységével kapcsolatban. 

Somogyi Csaba elnök 

Elmondja, hogy ő is kíváncsi lenne ötletekre, hogy mit csináljon a nemzetiségi önkormányzat 
a jövőben. 

Wolfordt Eliza ötvöskónyi lakós 

Elmondja, hogy az óvodában nagyon elterjedt a tetű. Megkérdezi, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat nem tudna-e segíteni a probléma megoldásában. 
Somogyi Csaba elnök 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy ha a családok megkeresik a nemzetiségi 
önkormányzatot, biztosan segíteni fognak. Emlékezteteti a megjelenteket, hogy volt már erre 
vonatkozó rendelkezése az önkormányzatnak. 

Wolfordt Lászlóné ötvöskónyi lakós 

Elmondja, hogy ő is leápolta az unokáját, de az óvodában ismételten elkapta a tetűt. Bement 
az óvodába, ahol azt mondták, hogy nincs tetű az óvodában. 

Somogyi Csaba elnök 

Véleménye szerint össze kell fognia a védőnőnek és a családgondozónak, mivel ők tudják, 
hogy kik a problémás családok.  

Pusztai László polgármester 



Elmondja, hogy senki nem zárkózik el a segítségnyújtástól, de amit nem tudnak, azon nem 
tudnak segíteni. Mindenképpen utána kell járni, hogy mi a helyzet az óvodában. 

Orsós János ötvöskónyi lakós 

Elmondja, hogy véleménye szerint a családgondozónak jobban kellene foglalkoznia a 
problémás családokkal. Sokszor ki sem száll az autóból a családgondozó és úgy beszélget az 
utcán lévő emberekkel. Kiemeli, hogy a nemzetiségi képviselőknek, segélyosztáskor kellene 
végig mennie az utcán. Elmondja, hogy volt olyan család, akiknek a tagjai 6 napig ittak, a 
gyermekeket pedig nem tudták ellátni. 

Pusztai László polgármester 

Véleménye szerint a szülők agyában kellene rendet rakni. Elmondja, hogy a tavalyi évben 
volt lehetőség kinti WC beszerzésére a nemzetiségi önkormányzaton keresztül, 10.000 Ft-al 
kellett volna hozzájárulnia az igénylőknek. Erre a lehetőségre senki sem jelentkezett. 
Hangsúlyozza, hogy 40-50 embert foglalkoztat az önkormányzat a közmunka programok 
keretében, ebből 20-25 főnek semmilyen haszna nincsen. Kiemeli, hogy a jövő évben is lesz 
keret foglalkoztatásra, de meg fogja gondolni, hogy hány embert kér, mivel többen 
visszaélnek az önkormányzat jóindulatával. Hangsúlyozza, hogy a közfoglalkoztatott 
személyekkel szemben alapvető követelmény, hogy munkaidőben ne fogyasszon alkoholt, ne 
járjon haza kávézni és legalább imitálja a munkát. Ezeknek az alapvető követelményeknek 
sem tudnak sokan megfelelni.  

Somogyi Csaba elnök 

Egyet ért a polgármester által elmondottakkal és tudja, hogy sok emberrel egyáltalán nem 
lehet dolgoztatni. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, az elnök javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Orsós 
János képviselő kijelölését. 

A javaslatot a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 37/2016. (XI. 17.) számú 
határozata a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöléséről. 

A testület a közmeghallgatásos ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Orsós János 
képviselőt jelöli ki. 

Határidő: értelem szerint 



Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszöni a részvételt, a 
közmeghallgatásos ülést bezárja. 

K.m.f. 

           Somogyi Csaba István        Orsós János 
                       elnök       jkv. hitelesítő


