
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008. április 23-án megtartott 

üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Kalányos István elnök, 

- Kalányos Istvánné, Pintér Istvánné tagok, 

- Dr. Sovák Erika aljegyző, 

- Posza Jánosné mb. pénzügyi irodavezető, 

 

Távol maradt: Orsós Sándor tag 

 

 

Kalányos István elnök köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 3 fő 

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

Javaslatára a Cigány Kisebbségi Önkormányzat az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

1.) A 2008.évi költségvetés módositása. 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2007.évi költségvetésének 

teljesitése. 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

 

A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat 

hozza: 

 

6/2008.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    Az Önkormányzat az elnök által javasolt napirendekkel 

                                    egyetért. 

 

 

 

 

1.) A 2008.évi költségvetés módositása. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István  elnök 

 

Kéri a testületet, hogy az óvodában megrendezésre kerülő rajzversenyt támogassák 10.000 Ft-

tal, az iskolában tanuló gyermekek részére 15.000 Ft-ot biztosítsanak taneszközre és a 

Somogy Megyei Minoritas Egyesületet számára 30.000 Ft-ot utaljanak át a pályázatírás 

költségeinek fedezetére. 



A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat 

hozza: 

 

7/2008.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Cigány Kisebbségi  

                               Önkormányzata 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A képviselő-testület a rendezvény keret csökkentésével 10.000 Ft-tal     

      támogatja az óvodában megrendezésre kerülő rajzversenyt. 

2. A képviselő-testület az útiköltség keret csökkentésével 15.000 Ft-ot 

biztosít taneszköz vásárláshoz az iskolában tanuló gyermekek részére.  

3. A képviselő-testület a telefonköltségre szánt keret csökkentésével 30.000 

Ft-ot biztosít a Somogy Megyei Minoritas Egyesület számára 

pályázatírásra.  

 

                        Határidő: azonnal 

                        Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2007.évi költségvetésének 

teljesitése. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozat 

hozza: 

 

8/2008.(IV.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 

                                2007.évi költségvetés teljesitését 716 e Ft bevétellel, 704 e Ft 

                                kiadással (ezen belül: munkaadókat terhelő járulékok: 25 e Ft, 

                                dologi kiadás: 629 e Ft, müködési kiadás államháztartáson kivülre 

                                50 e Ft) 9 e Ft függő kiadással és 21 e Ft egyenleggel jóváhagyja. 

 

                                 Határidő: azonnal 

                                 Felelős: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

kmf. 

 

Pintér Istvánné                                                                                                 Kalányos István 

jkv. hitelesitő                                                                                                          elnök 


