
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. augusztus 19-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.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetésének módositása. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009.évi költségvetésének I.félévi 

teljesitése. 

 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

 

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

hozza: 

 

15/2009.(VIII.19.) képviselő-testületi határozat 

 

                              A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által javasolt 

                              napirenddel egyetért. 

 

 

 

1.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Roma nap” megrendezéséhez összesen 302 e Ft-ot 

biztositson. Ezen összegből 265 e Ft a rendezvény, 19 e Ft a szerzői jogdij, és 18 e Ft a 

sportegyesület részére fizetendő összeg.  

 



 2 

A költségvetési bevételből 151 e Ft feladatalapú támogatás a Roma napra kerüljön 

meghatározásra. Ezen kívül az irodaszerre tervezett 26 e F-ot, valamint a mikulás napi 

rendezvényre tervezett összegből 29 e Ft-ot csoportositson át ezen feladatra.   

 

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

hozza: 

 

16/2009.(VIII.19.) képviselő-testületi határozat 

 

                                 Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

                                 képviselő-testülete a 2009.évi költségvetését a következők 

                                 szerint módositja: 

                                 2009.évi költségvetési bevételét 898 e Ft bevétellel, ezen 

                                 belül 873 e Ft központositott előirányzattal 25 e Ft 2008.évi 

                                 pénzmaradvánnyal, kiadását 898 e Ft kiadással, ezen 

                                 belül 24 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 874 e Ft 

                                 dologi kiadással állapitja meg. 

 

                                 Határidő: azonnal 

                                 Felelős: Kalányos István elnök  

             

2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009.évi költségvetésének I.félévi 

teljesitése. 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

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

hozza: 

 

17/2009.(VIII.19.) képviselő-testületi határozat 

 

                               Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

                               Képviselő-testülete a 2009.évi költségvetési I.félévi 

                               teljesitését 464 e Ft bevétellel, ezen belül: 

                               Saját bevétel:                                                     3 e Ft, 

                               2008.évi pénzmaradvány:                               25 e Ft, 

                               2009.évi támogatás:                                      436 e Ft, 

                               302 e Ft kiadással, ezen belül: 

 

                               Munkaadókat terhelő járulékok:                      10 e Ft, 

                               Dologi kiadás:                                                141 e Ft, 

                               Függő kiadás:                                                 151 e Ft, 

                               és 162 e Ft egyenleggel jóváhagyja. 

 

                               Határidő: azonnal 

                               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 

 

 

 

 


