
J e g y z ő k ö n y v 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008. december 4-én 

közmeghallgatással egybekötött üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Kalányos István elnök, 

- Kalányos Istvánné, Pintér Istvánné tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

- dr. Sovák Erika aljegyző 

 

Távol maradt: - Orsós Sándor tag 

 

Lakosság részéről megjelentek száma: 1 fő 

 

 

 

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.) Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi tevékenységéről. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

2. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi tervei 

 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

 

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

hozza: 

 

26/2008.(XII.4.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által 

                                     javasolt napirenddel egyetért. 
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1. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi tevékenységéről 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

 

 

Kalányos István   elnök 

 

Elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzat által az év során számos együttműködési 

megállapodás megkötésére sor került. Együttműködési megállapodást kötöttek a 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulással, a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási 

Hivatallal, a Somogy Megyei Minoritas Egyesülettel, Segesd Községi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal, a Fodor András Óvoda, Iskola, Szak-és Szakmai Szolgálattal, a Kincsem 

Napköziotthonos Óvodával, valamint a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonnal.  

 

Több alkalommal anyagi támogatásban részesítette a kisebbségi önkormányzat a helyi 

óvodában, iskolában valamint a somogyvári iskolában tanuló gyermekeket.  

Például pénzbeli támogatást nyújtott az önkormányzat óvodában megrendezett rajzverseny 

lebonyolításához, az óvodáskorú cigány kisebbségi gyermekek ellátásához, az iskolai tanulók 

számára taneszközöket vásároltak, Mikulás ünnepség alkalmából a cigány gyermekek 

számára mikulás csomagot és szaloncukrot osztottak. Pénzbeli támogatást nyújtottak az 

intézmények számára a mikulás és karácsonyi ünnepségek megrendezéséhez.  

 

A kisebbségi önkormányzat gondolt a idősekre is. A lengyeltóti lakosú idősek számára 

karácsony alkalmából élelmiszer csomagot állítottak össze 1500 Ft/fő értékben.  

 

A kisebbségi önkormányzat delegációval vett részt a Csatkai búcsún.  

 

Az önkormányzat határidőben benyújtotta a központi költségvetésből nyújtott feladatalapú 

támogatásra vonatkozó igényét, melyben az elmondottakat testületi döntésekkel is igazolták.  

 

Lehetőséget ad a lakosság részéről megjelent személynek a hozzászólásra.  

 

Hozzászóló a lakosság részéről: 

 

Rendkívül fontos az együttműködés a kisebbségi gyermekek nevelésével foglalkozó 

intézményekkel. Törekedni kell a későbbiekben is az együttműködés szorosabbá tételére.  

 

Egyéb hozzászólás nem lévén a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:  

 

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

hozza: 

 

27/2008.(XII.4.) képviselő-testületi határozat 

 

                    Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Kalányos István  

                    elnök tájékoztatóját az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről  

                     tudomásul veszi.  

 



 3 

 

2. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi tervei    

Előadó: Kalányos István elnök 

 

 

Kalányos István  elnök 

 

 

Elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzat bevételeinek fő forrása a helyi kisebbségi 

önkormányzatok működésének állami támogatása címen folyósítandó központosított 

támogatás, melynek várható összege jelenleg még nem ismert.  

Számít még az önkormányzat a központi költségvetésből származó feladatalapú támogatásra, 

melynek összege bizonytalan.  

 

A jövő évi költségvetés összeállításánál szintén nem kíván az önkormányzat személyi 

juttatást, tiszteletdíjat betervezni. A működési kiadásokat azonban biztosítani kell: telefon, 

nyomtatvány, útiköltség.  

 

Tervezi a kisebbségi önkormányzat roma nap és karácsonyi ünnepség megrendezését, mellyel 

a cigányság összefogását szeretnék elérni. Részt kívánnak venni a helyi önkormányzat által 

tartandó rendezvényeken is. Az önkormányzat fontos feladatának tartja a cigányság 

hagyományainak, kultúrájának ápolását.  

 

Jövőre is szem előtt tartja az önkormányzat az óvodás és iskolás korú cigány kisebbségi 

gyermekek támogatását tisztasági eszközök, taneszközök vásárlásával. 

 

Fokozottan figyelemmel kell kísérni a pályázati kiírásokat és a lehetőségekhez képest 

pályázni kell.  

 

Kölcsönös együttműködésre törekszünk Lengyeltóti Város Önkormányzatával.  

 

Elmondja továbbá, hogy a somogyvámosi cigány kisebbségi önkormányzat elnöke 

kezdeményezi a Pogányvölgyi Kistérség területén levő kisebbségi önkormányzatok 

összefogását, lehetőség szerint cigány kistérségi társulás létrehozását. A társulás 

létrehozásának pénzügyi vonzata nincs, a pályázati kiírások miatt lenne érdemes létrehozni. A 

kistérségben Lengyeltóti, Kisberény, Somogyvár, Somogyvámos településeken működik 

cigány kisebbségi önkormányzat. 

 

Hozzászóló a lakosság részéről:    

 

Nagyon fontosnak tartja az óvodás, általános iskolás korú gyermekek nevelésének minden 

eszközzel történő elősegítését, támogatását. A cigány vezetőknek nagy a szerepük és a 

felelősségük a témában. A szülőket is valamilyen módon rá kell bírni a helyes magatartásra, a 

helyes életvitelre és a helyes gyermeknevelésre. A kisebbségi önkormányzatnak, az oktatási, 

gyermekvédelmi és családtámogatási intézményeknek és a jegyzőnek együtt kell fellépni a 

kívánt eredmény elérése érdekében.  

 

 

 

 



 4 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

A lengyeltóti kistérségben létrehozandó cigány kistérségi társulás gondolatát az imént hallotta 

először, azonban véleménye szerint Kadarkúton már történtek ilyen irányú kezdeményezések. 

A hivatal felveszi a kapcsolatot a kadarkúti hivatallal.  

 

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

hozza: 

 

28/2008.(XII.4.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Kalányos István  

                           elnök által 2009. évre javasolt feladatok megvalósításával egyetért.  

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Kalányos István elnök  

 

 

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kalányos István                                                                                                Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                                 jkv. hitelesitő 


