
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. november 25-én 

közmeghallgatással egybekötött üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

- Kalányos István elnök, 

- Kalányos Istvánné, Pintér Istvánné tagok, 

- Dr. Sovák Erika aljegyző 

- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető 

 

A lakosság részéről : 1 fő  

 

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 kisebbségi önkormányzat az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

1.) Közmeghallgatás, beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2009. évi munkájáról 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi költségvetésének III. 

negyedévi teljesítése  

Előadó: Kalányos István elnök 

 

3.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója  

Előadó: Kalányos István elnök 

 

4.) Mikulás rendezvények támogatása oktatási intézményekben 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

5.) Élelmiszercsomag biztosítása  

Előadó: Kalányos István elnök 

 

6.) Lengyeltóti Város  Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009.évi költségvetésének 

módositása. 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

 

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

hozza: 

 

21/2009.(XI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

                                A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által javasolt  

                                napirendekkel egyetért.  
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1.) Közmeghallgatás, beszámoló a kisebbségi önkormányzat 2009. évi munkájáról 

 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

Kalányos István elnök 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosság részéről megjelent 1 fő hallgatóságot a cigány 

kisebbségi önkormányzat 2009. évi munkájáról.  

Elmondja, hogy idén is szerveztek kirándulást a Csatkai búcsúra, első alkalommal 

megrendezésre került a Roma Nap. Kivette részét a kisebbségi önkormányzat a Dózsa György 

utca rendbetételében, támogatta a roma óvodásokat eszközbeszerzéssel.  

A kisebbségi önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatta a helyi romákat.  

Jövőre is meg kellene rendezni a Roma Napot, de a kisebbségi önkormányzat által kisebb 

anyagi hozzájárulással, mert a roma családok iskolakezdését taneszköz beszerzéssel 

támogatni kell.  

Az előrejelzések szerint 120 milliárd forint kerül elvonásra az önkormányzatoktól 2010-ben. 

Ennek ellenére reméli, hogy jövőre is lesz lehetősége pályázni az önkormányzatnak és 

nagyobb sikerrel mint idén.  

Tervezi az önkormányzat, hogy egy Budapesten levő alapítvány segítségével 24-25 tonna 

ruhaneművel és cipővel támogatná a rászoruló helyi roma lakosságot. Azonban számolni kell 

fuvarköltséggel is.  

 

A lakosság részéről kérdés, hozzászólás nem lévén Kalányos István elnök a közmeghallgatást 

bezárja.  

 

 

2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi költségvetésének III. 

negyedévi teljesítése  

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

hozza: 

 

22/2009.(XI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő- 

                           testülete a 2009.évi költségvetés III.negyedévi teljesitését 902 e Ft 

                           bevétellel, ezen belül: 

                           Saját bevétel:                                                                5 e Ft 

                           2008.évi pénzmaradvány:                                           25 e Ft 

                           2009.évi támogatás:                                                  872 e Ft 
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                           646 e Ft kiadással, ezen belül: 

                           Munkaadókat terhelő járulékok:                                    8 e Ft 

                           Dologi kiadás:                                                           638 e Ft 

                           Függő kiadás:                                                                 0 Ft. 

                           és 256 e Ft egyenleggel jóváhagyja. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Kalányos István elnök 

                  

  

 

3.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója  

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

hozza: 

 

23/2009.(XI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- 

                           testülete a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010.évi költségvetési 

                           koncepciójához kapcsolódóan a Lengyeltóti Város Cigány  

                           Kisebbségi Önkormányzata 2010.évi költségvetési koncepcióját 

                           jóváhagyja. 

 

                           Határidő: azonnal 

                           Felelős: Kalányos István elnök  

 

 

4.) Mikulás rendezvények támogatása oktatási intézményekben 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök 

Idén is támogatni kellene a képviselő-testületnek azon oktatási intézmények által szervezett 

Mikulás ünnepségeket, ahová lengyeltóti cigány kisebbségi gyermekek járnak. Javasolja, 

hogy a képviselő-testület 10 e Ft-tal támogassa a somogyvári speciális iskolát, 25 e Ft-tal 

támogassa a lengyeltóti Fodor András Általános Iskolát, 20 e Ft-tal a lengyeltóti Kincsem 

Napköziotthonos Óvodát és 15 e Ft-tal a lengyeltóti Bölcsödét, azzal a céllal, hogy ezekben az 

intézményekben megrendezésre kerülő Mikulás ünnepségen a lengyeltóti roma és nem roma 

gyermekek Mikulás csomagot, vagy egyéb ajándékot kaphassanak.  
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A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

24/2009.(XI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

            Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata pénzbeli támogatást  

            nyújt az alábbi, lengyeltóti roma gyermekekkel is foglalkozó  

            oktatási intézményeknek az általuk megrendezésre kerülő Mikulás  

            ünnepségekhez történő felhasználásra: 

- Somogy Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  

Diákotthon Somogyvár :                                          10.000 Ft 

- Fodor András Általános Iskola:         25.000 Ft  

- Kincsem Napköziotthonos Óvoda:                           20.000 Ft 

- Bölcsőde:                                                                  15.000 Ft.  

 

            Határidő: azonnal  

            Felelős: Kalányos István elnök              

 

 

5.) Élelmiszercsomag biztosítása  

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök 

 

Mindenszentek ünnepére rendbe lett hozva a Nyugati temető környéke. A rend, a nyugalom és 

a biztonság fenntartása érdekében 7 önkéntes segítségét vettük igénybe. Tevékenységükért 

cserébe javaslom a T. képviselő-testületnek, hogy biztosítson számukra egyenként 3.000 Ft 

értékben összeállítandó élelmiszercsomagot. 

 

 

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

hozza: 

 

25/2009.(XI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

                                      egyenként 3.000 Ft értékű élelmiszercsomagot ajándékoz  

                                      annak a 7 önkéntes személynek, aki Mindenszentek  

                                      ünnepén gondoskodott a Nyugati temető rendjének,  

                                      nyugalmának és biztonságának fenntartásáról.  

                                      Az élelmiszercsomagok beszerzéséhez szükséges 21.000 Ft-ot  

                                      a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja.      

 

                                      Határidő: azonnal  

                                      Felelős: Kalányos István elnök  
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6.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009.évi költségvetésének 

módositása. 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

hozza: 

 

26/2009.(XI.25.) képviselő-testületi határozat 

 

                              A Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

                              Képviselő-testülete a 2009.évi költségvetés módositását 

                              az alábbiak szerint fogadja el: 

                              Dologi kiadások: 

                              Kiadások szervezése    - 60 e Ft 

                              ÁFA jogcim     - 13 e Ft 

                              Mikulás ajándék     + 53 e Ft 

                              Roma Fórum     + 10 e Ft 

                              Anyag költség     + 10 e Ft 

                              A dologi kiadások 874 e Ft módositott előirányzata az 

                              átcsoportositást követően nem változik. 

 

                              Határidő: azonnal 

                              Felelős: Kalányos István elnök  

 

 

 

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kalányos István                                                                                                Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                                 jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 


