
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. június 10-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 iv alapján megállapitja, hogy 3 fő 

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

1. Óvodai gyermekek támogatása. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

2. Csatkai búcsú. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

3. Roma nap szervezése. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

4. Lengyeltóti Város Cigány Kisebbésgi Önkormányzata  2009. évi költségvetésének 

módositása. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

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

hozza: 

 

10/2009.(VI.10.) képviselő-testületi határozat 

 

                                 A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által javasolt 

                                 napirenddel egyetért. 
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1. Óvodai gyermekek támogatása  

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök 

 

Elmondja, hogy 150.652 Ft-ot kapott a kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatásként.  

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a feladatalapú támogatásból 30.000 Ft összegben 

vásároljanak az óvodás gyermek számára eszközöket: rajzlapot, gyurmát, színes ceruzát stb.  

 

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

hozza: 

 

11/2009.(VI.10.) képviselő-testületi határozat 

 

                            Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Kincsem  

                            Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek számára 30.000 Ft  

                            értékben óvodai eszközöket vásárol a 2009. évi feladatalapú  

                            támogatás terhére.  

 

                            Határidő: azonnal 

                            Felelős: Kalányos István elnök  

 

2. Csatkai búcsú 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök 

 

Elmondja, hogy 2009. szeptember 8-án ismét megrendezésre kerül a Csatkai búcsú, melyen a 

cigány kisebbségi önkormányzatnak képviseltetnie kellene magát.  

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy biztosítsa kb. 45 fő részére a rendezvényen történő 

főzés, étkezés költségeit.  

 

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

hozza: 

 

12/2009.(VI.10.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2009.  

                           szeptember 8-án megrendezésre kerülő Csatkai búcsún 45 fős  

                           delegációval részt kíván venni. A rendezvényen történő főzéshez  

                           60.000 Ft-ot biztosít, amely a rendezvény keret (50 e Ft) terhére,  

                           valamint az irodaszerre elkülönített keretből (10 e Ft) kerül finanszírozásra.   

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Kalányos István elnök 
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3. Roma nap szervezése 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Roma nap megrendezése céljából benyújtott 

pályázat nem nyert. Ennek ellenére a Roma napot meg kellene rendeznie a kisebbségi 

önkormányzatnak.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy az elnyert feladatalapú támogatás megmaradt részét, 96.000 

Ft-ot tartalékolja a Roma nap megrendezésére.  

 

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

hozza: 

 

13/2009.(VI.10.) képviselő-testületi határozat 

 

                          Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Roma  

                          napot meg kívánja rendezni, melyre 96.000 Ft-ot biztosít a  

                          2009. évi feladatalapú támogatás részére.  

  

                          Határidő: azonnal 

                          Felelős: Kalányos István elnök  

 

 

4. Lengyeltóti Város Cigány Kisebbésgi Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

módositása. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök 

Elmondja, hogy a 2009. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban történt 

átcsoportosítások átvezetése miatt van szükség a költségvetési határozat módosítására.  

A korábban hozott határozok alapján a 2009.évi költségvetés adatai változnak. Javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy 151 e Ft feladat alapú támogatással a 2009.évi költségvetés 

bevételét növeljék. A kiadások összege is ennek megfelelően 151 e Ft-al nő, ezen belül a 

módositott kiadásból a munkaadókat terhelő járulékot 24 e Ft-ban, a dologi kiadások összegét 

723 e Ft-ban javasolja megállapitani. 

 

 

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

hozza: 

 

14/2009.(VI.10.) képviselő-testületi határozat 

 

                                Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

                                Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi 

                                költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan 2009.évi költségvetését 

                                az alábbiak szerint módositja: 



 4 

                                2009.évi bevételét: 747 e Ft bevétellel ezen belül 722 e Ft 

                                központositott előirányzattal, 25 e Ft 2008.évi pénz- 

                                maradvánnyal, kiadását 747 e Ft kiadással, ezen belül  

                                24 e Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 723 e Ft dologi 

                                kiadással állapitja meg. 

 

                                Határidő:azonnal 

                                Felelős: Kalányos István elnök  

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kalányos István                                                                                                Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                                 jkv. hitelesítő 

 

 

 


