
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. február 13-án 

megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Kalányos István elnök, 

- Kalányos Istvánné, Pintér Istvánné tagok, 

- Dr. Sovák Erika aljegyző, 

- Posza Jánosné közgazdasági 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.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009.évi költségvetése. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009.évi Munkaterve. 

 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

 

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

hozza: 

 

1/2009.(II.13) képviselő-testületi határozat 

 

                                  A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által javasolt  

                                  napirenddel egyetért. 

 

 

 

1.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009.évi költségvetése. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kalányos István elnök  

 

Elmondja, hogy február végén írja ki a MACIKA, azaz a Magyarországi Cigányokért 

Közalapítvány a közösségi célú támogatásokra vonatkozó pályázatokat. Lehetőség nyílhat 

támogatás elnyerésére gyermektáboroztatáshoz, romanap megszervezéséhez. Idén is szeretne 

az önkormányzat részt venni a Csatkai búcsún.   

 

Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezető 

 

Elmondja, hogy 596 e Ft a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének egyenlege. 

Idén 571 e Ft állami támogatást kap az önkormányzat a tavalyi 555 e Ft-hoz képest. A 2008. 

évi pénzmaradvány 25 e Ft. A feladatalapú támogatás összege jelenleg még nem ismert. 

Véleménye szerint a romanapot, a táboroztatást és a Csatkai búcsúra történő utazást a 

feladatalapú támogatás összegének ismeretében kellene megszervezni.  

 

 

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

hozza: 

 

2/2009.(II.13) képviselő-testületi határozat 

 

                                   Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

                                   Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

                                   2009.évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan a 

                                   Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

                                   2009.évi költségvetését 596 e Ft bevétellel, ezen belül 

                                   571 e Ft központositott előirányzattal, 25 e Ft 2008.évi 

                                   pénzmaradvánnyal, kiadását 596 e Ft kiadással, ezen 

                                   belül 555 e Ft dologi kiadással és 41 e Ft tartalékkal  

                                   állapitja meg. 

 

                                   Határidő: azonnal 

                                   Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009.évi Munkaterve. 

 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kalányos István elnök  

 

Elmondja, hogy bekerült a munkatervbe a hagyományőrző gyermektáboroztatás 

megszervezése és a Csatkai búcsúra történő utazás szervezése. Megkérdezi képviselő társait 

van-e valakinek egyéb ötlete, javaslata. Egyéb javaslat hiányában felteszi szavazásra a 

munkatervet.  

 

 

 



 3 

 

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

hozza: 

 

3/2009.(II.13) képviselő-testületi határozat 

 

                                   Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

                                   a 2009.évi Munkatervet jóváhagyja. 

 

                                   Határidő: azonnal 

                                   Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kalányos István                                                                                               Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                                 jkv. hitelesitő 


