
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. április 6-án 

megtartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Kalányos István elnök, 

- Kalányos Istvánné, Pintér Istvánné tagok, 

- Dr. Sovák Erika aljegyző, 

- Posza Jánosné mb. közgazdasági irodavezető, 

 

 

Távol maradt: Orsós Sándor tag 

 

 

Kalányos István elnök köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 3 fő 

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

1.) Lengyeltóti, Dózsa György utca és környéke rendbetétele. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

 

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

hozza: 

 

4/2009.(IV.6.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által  

                                    javasolt napirenddel egyetért. 

 

 

1.) Lengyeltóti, Dózsa György utca és környéke rendbetétele. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

 

Kalányos István   elnök 

 

Elmondja, hogy a Lengyeltóti, Dózsa György utca és környéke rendkívül gondozatlan, 

szemetes. Az ott élő kisebbségnek is érdeke, hogy a környezet, amelyben élnek rendezett 

legyen. Az utca és környéke rendbetétele, a felhalmozódott szemét eltakarítása a helyi 

lakosság bevonásával történik. 
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Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a környék takarítása érdekében szervezendő munka 

elvégzéséhez, a gépi munkák finanszírozásához, zsákok, gumikesztyű beszerzéséhez járuljon 

hozzá 150.000,-Ft-al. 

A fenti összeget a telefonköltségre, útiköltségre és a Mikulás rendezvényre betervezett keret 

csökkentésével, valamint a tartalék keret terhére fedezhetné a kisebbségi önkormányzat. 

 

 

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

hozza: 

 

5/2009.(IV.6.) képviselő-testületi határozat 

 

                                 Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a  

                                 Lengyeltóti, Dózsa György utca és környéke környezetének 

                                 rendbetétele érdekében szervezett, helyi lakossági összefogással 

                                 megvalósuló munka elvégzését 150.000,-Ft-al támogatja. 

                                 Ennek érdekében a testület a 2009.évi költségvetésben tervezett 

                                 telefonköltség keretet 26 e Ft-al, az útiköltség keretet 50 e Ft-al, 

                                 a Mikulás rendezvény keretet 33 e Ft-al csökkenti. A fennmaradó 

                                 41 e Ft fedezetére a tartalék keret szolgál. 

 

                                 Határidő: azonnal 

                                 Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kalányos István                                                                                                Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                                 jkv. hitelesítő 


