
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. április 22-én 

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 Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008.évi költségvetésének 

teljesitése. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

2.) Pályázat benyújtása roma nap szervezésére. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

3.) Somogy Megyei Minoritas Egyesület megbízása pályázatírással 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

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

hozza: 

 

6/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által  

                                    javasolt napirenddel egyetért. 
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1.)  Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008.évi költségvetésének 

teljesitése. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

hozza: 

 

7/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 

 

                                 Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

                                 Képviselő-testülete a 2008.évi költségvetésének teljesitését 

                                 806 e Ft bevétellel, ezen belül: 

                                 Saját bevétel:        9 e Ft. 

                                 2007.évi pénzmaradvány:    21 e Ft 

                                 2008.évi támogatás:              776 e Ft 

                                 783 e Ft kiadással, ezen belül: 

                                 Munkaadót terhelő járulékok:     21 e Ft 

                                 Dologi kiadás:                762 e Ft 

                                 Függő kiadás:                                                     - 2 e Ft 

                                 és 25 e Ft egyenleggel jóváhagyja. 

 

                                 Határidő: azonnal 

                                 Felelős: Kalányos István elnök 

 

2.) Pályázat benyújtása roma nap szervezésére 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök  

Elmondja, hogy a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 

pályázatot írt ki anyanyelvű kulturális és hitéleti programok témakörben. A roma kultúra 

közvetítése önkormányzat fontos küldetése. Roma nap szervezésére sajnos még nem volt 

példa a településen, pedig a roma közösség jelentős arányban képviselteti magát. A 

rendezvényre olyan programtervet kellene összeállítani amellyel minden korosztály számára 

élvezetessé tehetik a rendezvényt és a résztvevők megismerkedhetnek a romák régi 

hagyományaival, népszokásaival. Meggyőződése, hogy a közösség fejlődése szempontjából 

nagyon fontosak az ilyen jellegű rendezvények, mert kötetlen hangulatban lehetőséget 

biztosítanak a résztvevők számára a közös programok során, hogy együtt szórakozva 

megismerjék egymást. Javasolja, hogy a program lebonyolítására 2009. augusztus 15-én 

kerüljön sor. A körülbelül 300 fő résztvevő számára szabadtéri főzés során térítésmentesen 

étkezési lehetőséget biztosíthatna a testület. Rendezvény programjában szerepelhetne foci, 

rajzverseny, ügyességi verseny, kugli verseny, hagyományőrző együttesek bemutatója, 

táncverseny, sörivó verseny, kerékpáros ügyességi verseny, cigánybál. A rendezvény teljes 

lebonyolításának költségét 160.000 Ft-tal számolva a pályázaton 120.000 Ft támogatás 

nyerhető el, melyhez 40.000 Ft önrész biztosítása szükséges. Az önrészt a 2009. évi feladat 

alapú támogatás összegéből fedezhetné az önkormányzat.  

Javasolja a testületnek, hogy a Lengyeltóti Roma Nap megrendezésére nyújtson be pályázatot. 
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A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

8/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 

 

                    Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata pályázatot nyújt  

                    be a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért  

                    Közalapítvány által anyanyelvű kulturális és hitéleti programok  

                    témakörben meghirdetett pályázatára a Lengyeltóti Roma Nap szervezésére.  

                    A program teljes költsége 160.000 Ft. A képviselő-testület 120.000 Ft  

                    összegű támogatás igénylésére nyújtja be a pályázatot.  

                    A fennmaradó 40.000 Ft önrészt a 2009. évi feladatalapú támogatás  

                    terhére biztosítja.  

 

                    Határidő: azonnal 

                    Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

3. Somogy Megyei Minoritas Egyesület megbízása pályázatírással 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök 

Elmondja, hogy 2009. évben kiírásra kerülő roma kisebbséggel kapcsolatos pályázatok 

figyelemmel kísérésére és a pályázatok megírására a Somogy Megyei Minoritas Egyesületet 

kellene megbízni.  

Az egyesület elnökével történt előzetes tárgyalás alapján az egyesület vállalná a 

pályázatfigyelést és a Roma Nap szervezésére vonatkozó pályázat elkészítését 25.000,-Ft 

ellenében.  

Kéri a testület felhatalmazását a megbízási szerződés aláírására. 

 

  

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

hozza: 

 

9/2009.(IV.22.) képviselő-testületi határozat 

 

    

                         Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata felkéri a  

                         Somogy Megyei Minoritas Egyesületet 2009. évben a roma kisebbséget  

                         érintő pályázatok figyelemmel kísérésére, valamint pályázatírásra. 

                         A testület felhatalmazza Kalányos István elnököt, hogy az  

                         egyesülettel a Roma Nap szervezésére vonatkozó pályázat megírására 

                         25.000 Ft megbízási díj ellenében megbízási szerződést kössön.  

                         A megbízási díj, a pályázat benyújtását, azaz teljesítést követően kerül   

                         kiegyenlítésre a 2009. évi feladatalapú támogatás terhére.   

 

                         Határidő: értelem szerint 

                         Felelős: Kalányos István elnök 
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Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kalányos István                                                                                                Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                                 jkv. hitelesítő 

 

 


