
J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 
23.-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, Pusztai László polgármester és dr. Varga Katalin aljegyző. 
 
Somogyi Csaba István elnök köszönti a megjelent képviselőtársait, Pusztai László 
polgármestert és dr. Varga Katalin aljegyzőt. 
 
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 9/2015. (IV. 23.) számú 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 

2. Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 
3. A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 

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

5. Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 

 
6. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásokról, és annak 

felhasználásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 

 
7. Elmulasztott telefondíjak befizetésének megtárgyalása. 

Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 

8. Egyéb ügyek. 
 
 



1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. 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.  
Az elnök elmondja, hogy két pályázatot nyújtottak be, egyet a Holdkő Alapítványhoz, ahol 
számítógépekre lehetett pályázni, ez sajnos nem járt sikerrel. A másik pályázat pedig Csatkai 
zarándokútra vonatkozott, de ez is elutasításra került. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az elnök javasolja a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadni. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 10/2015. (IV. 23.) számú 
határozata a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról. 
 
A testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
2./ Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök kérésére, dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy megállapodás módosítására a 
hivatal személyi állományának megváltozása miatt volt szükség. A megállapodás VI. Fejezet 
felelősségi rendjére vonatkozó kérdésekben történt módosítás.  
A pénzügyi ellenjegyző elsődlegesen Sára Erika vezető-főtanácsos, másodlagosan pedig 
Zarka Miklósné főelőadó lesz, illetve az érvényesítő Farkasné Pallag Zsuzsánna vezető-
főtanácsos. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az elnök javasolja a megállapodás előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11/2015. (IV. 23.) számú 
határozata a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról. 



 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 
települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 
3./ A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző 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. Az aljegyző 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 2015. 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 12/2015. (IV. 23.) számú 
határozata a 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról. 
 
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. 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 

 
 
4./ A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző 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. Mivel a 2015. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg a nemzetiségi 
önkormányzat nem hozott erre vonatkozó határozatot, ezért ezt utólag, de meg kell tennie. 
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 13/2015. (IV. 23.) 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 

 
 
5./ Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felvételi körzethatár elfogadása. 
Előadó: Somogyi Csaba István elnök 
 
Az elnök kérésére dr. Varga Katalin aljegyző 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 módosítja. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 14/2015. (IV. 23.) 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 
 
 
 

 
 



6./ Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásokról, és annak 
felhasználásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
A napirend keretében az aljegyző részletes tájékoztatást tart a nemzetiségi önkormányzatot 
megillető működési és feladatalapú támogatásról és azok felhasználásáról. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Pusztai László polgármester 
 
Elmondja, hogy véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatnak nagy szerepe lehet a roma 
lakosság támogatásában, a települési önkormányzaton keresztül biztosított lenne a 
támogatások lakosság számára nyújtása.  
 
Somogyi Csaba István elnök 
 
Egyet ért a polgármester által elmondottakkal, a nemzetiségi önkormányzat mindent meg fog 
tenni a roma lakosság megsegítése érdekében. 
 
 
7./ Elmulasztott telefondíjak befizetésének megtárgyalása. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Az aljegyző elmondja, hogy korábban döntés született a telefondíjak befizetésének 
kötelezettsége ügyében. Ennek értelmében az elnöknek 4.000 Ft feletti összeget, a tagoknak 
3.000 Ft feletti összeget kell befizetnie. Véleménye szerint a felhalmozódott tartozásokat 
részletekben kellene megfizetni, kéri, hogy erre vonatkozólag szülessen döntés. Felhívja 
továbbá az elnök és a tagok figyelmét, hogy ezt követően folyamatos és rendszeres legyen a 
befizetés. 
 
Orsós János képviselő 
 
Javasolja, hogy az elnök a be nem fizetett telefondíjakat részletekben fizesse meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 15/2015. (IV. 23.) számú 
határozata a be nem fizetett telefondíjak megtérítéséről. 

 
Az elnök tudomásul veszi, hogy a 2015. március 31. napjáig fennálló 93.945 Ft 
összegű telefondíj tartozást havi 5.000 forintjával, részletekben fizeti meg. 

 



Határidő: értelem szerint 
Felelős: Orsós László elnök-helyettes 

 
 
8./ Egyéb ügyek. 
 

a) Együttműködési megállapodás megkötése 
 

Somogyi Csaba István elnök tájékoztatja a testületet, hogy Balogh Imre a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok Somogy Megyei Társulásának elnöke e-mailben megkereste őt, hogy a 
jövőbeni kedvező lehetőségek kihasználása érdekében az ötvöskónyi roma nemzetiségi 
önkormányzat kössön együttműködési megállapodást a Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú 
Szervezetével. A szervezet működését 10.000 Ft összeggel szeretné támogatni.  
Az elnök elmondja, hogy az együttműködési megállapodás célja a területen élő cigányság 
életkörülményeinek, társadalmi helyzetének, oktatási színvonalának és szociális 
biztonságának a javítása, továbbá a munkaerő-piaci esélyegyenlőségének erősítése, és a 
cigányság társadalmi integrációjának elősegítése. 
A megállapodás alapján a felek vállalják, hogy segítik a lakosság nemzetiséget érintő 
jogszabályok, programok mind szélesebb körben történő megismertetését, tájékoztatják 
egymást a tudomásukra jutott, nemzetiséget érintő közérdekű információkról, szükség esetén 
közös állásfoglalást, közleményt adnak ki. 
 
Az elnök elmondja, hogy véleménye szerint a nemzetiségi önkormányzatnak előnye 
származna az együttműködési megállapodás megkötésével, ezért ezt javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 16/2015. (IV. 23.) számú 
határozata az együttműködési megállapodás megkötéséről. 

 
A testület egyet ért abban, hogy Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata együttműködjön a Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezetével, 
és ennek érdekében felhatalmazza az elnököt az együttműködési megállapodás 
aláírására. A megállapodás megkötésével a nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy a 
szervezetet 2015. évben 10.000 Ft összeggel támogatja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
b) Vetőmag biztosítása a rászorulóknak 

 
Az elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat vetőmagot kíván biztosítani az 
Ötvöskónyiban élő, rászoruló családoknak. Ennek érdekében együttműködési megállapodás 
megkötését kezdeményezi a települési önkormányzattal, amely tartalmazza, hogy hány 
családot, milyen összegű vetőmagokból összeállított egységcsomaggal kíván támogatni a 
nemzetiségi önkormányzat. A megállapodás értelmében a csomagok árát a nemzetiségi 
önkormányzat átutalja a települési önkormányzat számlájára.  



Orsós László elnök-helyettes és Orsós János képviselő is egyet ért az elnök által 
elmondottakkal. 
 
Az elnök javasolja az együttműködési megállapodás megkötését. 
 
A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 17/2015. (IV. 23.) számú 
határozata vetőmagok biztosításáról. 

 
A testület egyet ért abban, hogy a rászoruló családok vetőmaggal történő támogatása 
érdekében, együttműködési megállapodást kössön Ötvöskónyi Község 
Önkormányzatával. Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
képviselő-testülete a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást 
a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 
 

c) Romos házak a községben 
 
Somogyi Csaba István elnök elmondja, hogy nagyon sok romos ház van a községben, 
számítani kell arra, hogy ezek a házak tömegesen fognak tönkre menni és ezáltal 
lakhatatlanná válni. A nemzetiségi önkormányzatnak el kellene különíteni valamennyi pénzt 
erre a helyzetre, mert a jövőben biztosan sok probléma fog ezzel kapcsolatban felmerülni. 
 
Orsós János képviselő 
 
Javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat által nyújtott támogatást ne határozzák meg fix 
összegben, de legyen egy maximum. 
 
Somogyi Csaba István elnök 
 
Jónak találja a képviselő javaslatát, véleménye szerint a maximálisan nyújtott támogatás 
30.000 Ft legyen. 
 
Orsós János képviselő 
 
Soknak találja az elnök által javasolt összeget, mivel ők csak támogatást kívánnak nyújtani, 
nem pedig teljes egészében helyrehozni az épületeket. 
 
Pusztai László polgármester 
 
Teljes mértékben egyet ért az elnök által felvetett problémával, véleménye szerint is kezelni 
kell ezt a kérdést, mivel ez egy időzített bomba a községben. Rengeteg az olyan ház, amely 
akár egy kisebb vihar következtében is lakhatatlanná válna. Megjegyzi, hogy nagyon sok 
esetben a házban élők tehetnek elsősorban arról, hogy az ingatlanuk olyan állapotba került. A 
polgármester támogatásáról biztosítja a nemzetiségi önkormányzatot, ezt garantálja. 



dr. Varga Katalin aljegyző 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzat közvetlenül nem nyújthat 
támogatást háztartásoknak. Azonban együttműködési megállapodás keretében, a települési 
önkormányzaton keresztül ez lehetséges. 
 
Orsós János képviselő 
 
Véleménye szerint nem kell maximalizálni a támogatás összegét, mert ezt az adott helyzet 
fogja eldönteni. Tehát esetileg kell mérlegelni és meghatározni a nemzetiségi önkormányzat 
támogatását. 
 
 

d) Tetvesség elleni szer vásárlása 
 
Az elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak a védőnő jelzése alapján tetvesség 
elleni szert kellene vásárolnia. Ezzel hozzájárulnának a terjedés megakadályozásában. 
 
Javaslatát a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 18/2015. (IV. 23.) számú 
határozata tetvesség elleni szer vásárlásáról.  

 
A testület kinyilvánítja, hogy amennyiben a védőnői vélemény alapján szükséges, a 
nemzetiségi önkormányzat vállalja a tetvesség elleni szer megvásárlása fedezetének 
biztosítását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Csaba István elnök 

 

 

e) Számítógép vásárlás 
 
Az elnök tájékoztatja a testületet, hogy annak ellenére, hogy a Holdkő Alapítványhoz 
számítógép beszerzésére benyújtott pályázat nem nyert, mindenképpen szüksége lenne egy 
számítógépre a nemzetiségi önkormányzatnak, ezért vásárolni kellene. Árajánlatot fog kérni, 
és ha ez meglesz, össze fogja hívni a testületet, a döntés meghozatala érdekében. 
 
 
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 19/2015. (IV. 23.) 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 


	Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 13/2015. (IV. 23.) számú határozata a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegéről.

