
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 

11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 

Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében ( 9513 

Csönge, Dózsa u. 23.)   

Jelen vannak: 

Nyéki Sándor polgármester, 

Lászlóné Németh Zsuzsanna alpolgármester, 

Csőre József, 

Recse László képviselők. 

Tanácskozási joggal részt vesz: 

Vörös Andrea jegyző 

Keszthelyi Aranka Csöngei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Nyéki Sándor polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

testület határozatképes, ismertette a napirendi pontokat. 

A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúan egyetértett. 

 

Napirendi pontok: 

1.) Önkormányzati képviselői lemondás ismertetése 

2.) Csöngei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.évi költségvetése 

3.) Csönge Község Önkormányzata 2015.évi költségvetése  

- Weöres Sándor Óvoda 2015.évi költségvetése 

4.) Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetése 

5.) Szociális rendelet megtárgyalása 

6.) Különfélék. 

 

1.Napirendi pont: 

Önkormányzati képviselői lemondás ismertetése 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy Babos Zoltán képviselő 

lemondott képviselői mandátumáról, melyet írásban nyújtott be a részére. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

13/2015.(II.11.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület tudomásul veszi Babos Zoltán Csönge, Dózsa u. 8.szám alatti 

lakos képviselői mandátumáról szóló lemondását. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 
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Határidő: azonnal. 

 

2.) Napirendi pont: 

Csöngei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.évi költségvetése 

 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a megjelent Roma Önkormányzat elnökével, 

hogy a 2015.évi költségvetésükhöz az állam 181.000 Ft összeget biztosít, mely a 

2011.évi népszámlálás adatai szerint állapítja meg a támogatás mértékét.  

Keszthelyi Aranka elnök elmondta, hogy nem nagy ez az összeg. Ezt az összeget 

pályázatokhoz történő befizetésre, segélycsomagokra kívánja felhasználni. Elmondta, 

hogy a Roma Önkormányzat esetében is lehetőség van a feladatalapú 

finanszírozásra, elsődleges területei: sport, hagyományőrzés, és együttműködnének 

bármilyen olyan feladat ellátásában, melyre több állami támogatás szerezhető be.  

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy kap a Roma Önkormányzat egy 

laptopot, valamint egy mobilinternet előfizetést is.  

Keszthelyi Aranka elnök elmondta, hogy örömmel veszi tudomásul az 

elhangzottakat, mert akkor otthon dolgozhat, így a gyermeke mellett is teheti a 

dolgát. Végülis azért alakult meg a Roma Önkormányzat, hogy a falunak is 

segítsenek. Szeretnének olyat, hogy jól tanuló gyermek kapjon pénzt. Tudjanak 

magukon segíteni. Szeretné azt, ha tudnának magukkal mit kezdeni. Iskola után 

tanfolyamot kezdjenek. Az elhangzottak alapján 1 fő általános iskolás 10.000 Ft 

összegű támogatást adnának, az útiköltség elszámoláshoz 50.000 Ft összeget, a 

gyermekek utaztatásához 60.000 Ft összeget, pályázati alapokhoz 61.000 Ft összeget 

szeretnének betervezni. Természetesen a tavalyi év időarányos részét is szeretnék 

megigényelni, amely 2,5 hónap állami támogatása lenne. Ezt is hozzá kell majd 

számítani. 

Vörös Andrea jegyző elmondta, hogy ezt az összeget még nem tudják, így eredeti 

előirányzatként nem tudják betervezni, de módosított előirányzatként jelenik meg. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

14/2015.(II.11.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület elfogadja a Csöngei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.évi 

költségvetését. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

3.) Napirendi pont: 

Csönge Község Önkormányzata 2015.évi költségvetése 

Weöres Sándor Óvoda 2015.évi költségvetése 
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Nyéki Sándor polgármester ismertette a Weöres Sándor Óvoda 2015.évi 

költségvetését. Elmondta, hogy 2015.augusztus 1.napjától a konyha „leválasztásra” 

került az óvodáról, így könnyebb lesz a nyilvántartás és elszámolás.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

15/2015.(II.11.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület elfogadja a Weöres Sándor Óvoda 2015.évi költségvetését. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

             Hiba Lászlóné óvodavezető 

Határidő: azonnal. 

 

4.) Napirendi pont: 

Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetése 

 

Vörös Andrea jegyző részletesen ismertette a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal 

2015.évi költségvetésének tervezetét. Kéri, hogy a képviselő-testület támogassa a 

köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítés biztosítását. Elmondta, hogy 

ennek a fedezete rendelkezésre, nem kell az önkormányzatoknak plusz hozzájárulást 

hozzátenni. Ismertette a testülettel, hogy az elmúlt két évhez hasonlóan 2015.évben 

sem kell plusz önkormányzati hozzájárulást biztosítani. Ez a kívánalom 

tulajdonképpen kötelezően előírt a jegyző részére.  

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal 

2015.évi költségvetését. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

16/2015.(II.11.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület elfogadja a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi 

költségvetését. 

Felelős: Vörös Andrea jegyző  

Határidő: azonnal. 

 

Nyéki Sándor polgármester szavazásra bocsátotta a köztisztviselők részére 

biztosítandó 20 %-os illetménykiegészítésről szóló rendeletét. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotta: 

2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet: 
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( A rendelet szövege mellékletben található.) 

 

5.Napirendi pont: 

Szociális rendelet megtárgyalása 

 

Vörös Andrea jegyző ismertette a testülettel, hogy a szociális ellátások rendszere 

jelentősen átalakításra került. 2015.február 28.napjáig kell új rendeletet alkotnia a 

testületnek. Részletesen ismertette a rendelet tervezetét az előterjesztésnek 

megfelelően. 

  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotta: 

3/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet: 

( A rendelet szövege mellékletben található.) 

 

5.) Napirendi pont: 

Különfélék. 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel az óvodavezető kérelmét nyári 

szünet időtartamának engedélyezése ügyében. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

17/2015.(II.11.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület engedélyezi a nyári szünetet Weöres Sándor Óvodában 

2015.július 20.napjától 2015.augusztus 28.napjáig. 

Felelős: Hiba Lászlóné óvodavezető  

Határidő: azonnal. 

Nyéki Sándor polgármester kérte a testületet, hogy a konyha szakfeladatként történő 

működtetése tárgyában hozza meg a döntést. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

18/2015.(II.11.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület a konyha feladat ellátását a Weöres Sándor Óvoda 

feladatköréből kiveszi és külön, szakfeladatként kívánja működtetni.  

A testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt az átszervezéshez szükséges 

intézkedések megtételével. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

             Vörös Andrea jegyző  

Határidő: azonnal. 
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Több tárgy nem volt, ezért a polgármester a szociális ügyek tárgyalására zárt ülést 

rendelt el 18,15 órakor. 

 

 

K.m.f. 

 

 

/ : Nyéki Sándor : /                                                                       / : Vörös Andrea : / 

   polgármester                                                                                        jegyző 


