
J e g y z ő k ö n y v 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008. december 15-én 

megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Kalányos István elnök, 

- Kalányos Istvánné, Pintér Istvánné tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

- dr. Sovák Erika aljegyző 

 

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. Cigány kisebbségi rendezvény szervezése 

 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

 

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

hozza: 

 

29/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által 

                                     javasolt napirenddel egyetért. 

 

 

 

 

 

 

1. Cigány kisebbségi rendezvény szervezése 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

Kalányos István elnök 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megyei cigány kisebbségi önkormányzatok és 

vezetők számára 2008. december 27-én ünnepség kerülne megrendezésre a Művelődési 

Házban. A rendezvényre meghívnák többek között az önkormányzati minisztert is. 
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 A rendezvényt a Somogy Megyei Minoritas Egyesület és Lengyeltóti Város Cigány 

Kisebbségi Önkormányzata közösen szervezné. 100 – 110 fő meghívott vendére számítanak 

és számukra az ebéd a Varga étteremnél kerülne megrendelésre.  

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző   

 

A rendezvény költségeit illetően arányos teherviselésről lehet szó, mivel a 100 fő étkeztetését 

a kisebbségi önkormányzat egyedül nem tudja lefinanszírozni.  

 

Kalányos István elnök 

 

A költségek a 110 főre vonatkozóan kétfelé oszlanak, így az önkormányzatnak 55.000 Ft-ot 

kellene biztosítani.  

 

Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezető   

 

Kevés a rendelkezésre álló pénzmaradvány. Ha kifizetjük az 55.000 Ft-ot és a telefonszámlát, 

az önkormányzat számláján 26.000 Ft marad. Utólag fizetünk számla ellenében utalással.  

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Csak akkor lehetséges a rendezvény költségei felének kifizetése, ha az önkormányzat január, 

február hónapban mérsékli a működési költségeket.  

 

 

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

hozza: 

 

30/2008.(XII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

                                Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a  

                               Somogy Megyei Minoritas Egyesülettel közösen 2008. december 27-én  

                               megrendezésre kerülő cigány kisebbségi rendezvény költségeihez  

                               55.000 Ft-tal hozzájárul.  

 

                               Határidő: azonnal 

                               Felelős: Kalányos István elnök  

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kalányos István                                                                                                Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                                 jkv. hitelesitő 

 


