
J e g  y z ő k ö n y v 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. január 20-án 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

- Kalányos István elnök, 

- Kalányos Istvánné, Pintér Istvánné tagok 

- Dr. Sovák Erika aljegyző, 

- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető, 

 

Távol maradt: Orsós Sándor tag. 

 

 

Kalányos István elnök köszönti a megjelenteket. Megállapitja, hogy 2 fő megjelent, az ülés 

határozatképes azt megnyitja. 

 

Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

1. Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

2. 2010. évi közfoglalkoztatási terv véleményezése 

Előadó: Kalányos Isván elnök 

 

3. Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi Munkaterve. 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

 

 

 

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

hozza: 

 

1/2010.(I.20.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által 

                                     javasolt napirendekkel egyetért. 

 

 

1. Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. évi költségvetése 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető 

 

Elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzat költségvetését be kell építeni a települési 

önkormányzat költségvetésébe. A helyi kisebbségi önkormányzat működésének állami 

támogatása címén folyósítandó 2010. évi központosított támogatás még nem ismert, ezért az 

előző évi 575 e Ft-tal került az idei költségvetésbe tervezésre. 652 e Ft bevétellel számol a 

költségvetés, ebből lehet gazdálkodni. A telefonköltség után fizetendő munkaadókat terhelő 

járulék 25 e Ft fix kiadást jelent.  

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

hozza: 

 

2/2010.(I.20.) képviselő-testületi határozat 

 

                                   Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

                                   Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

                                   2010. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan a 

                                   Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

                                   2010.évi költségvetését 652 e Ft bevétellel, ezen belül 

                                   575 e Ft központositott előirányzattal, 52 e Ft 2009.évi 

                                   pénzmaradvánnyal, 25 e Ft kamatbevétellel, kiadását 

                                   652 e Ft kiadással, ezen belül 25 e Ft munkaadót terhelő  

                                   járulékkal, 627 e Ft dologi kiadással állapitsa meg. 

 

                                   Határidő: azonnal 

                                   Felelős: Kalányos István elnök 

 

2. 2010. évi közfoglalkoztatási terv véleményezése 

 

Előadó: Kalányos Isván elnök 

 

(A Közfoglalkoztatási Terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

dr. Sovák Erika aljegyző  

 

Elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

alapján a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az 

álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából egy éves 

időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv tervezetét a 

polgármester előzetes véleményezésre megküldi a Munkaügyi Központnak, az érintett 

települési kisebbségi önkormányzatnak, illetve a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. A 

települési önkormányzat képviselő-testülete az említett szervek véleményének ismeretében 

fogadja el a közfoglalkoztatási tervet február 15-ig.  

Ismerteti Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervében foglaltakat.  
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A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

3/2010.(I.20.) képviselő-testületi határozat 

 

                          Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata –  

                          a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi  

                          III. tv. 37/A.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján - előzetes  

                          véleményezés céljából megküldött Lengyeltóti Városi Önkormányzat  

                          2010. évi közfoglalkoztatási terv tervezetét áttanulmányozta, megtárgyalta  

                          és  az abban foglaltakkal egyetért.  

 

                         Határidő: azonnal 

                         Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

 

 

3. Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi Munkaterve. 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

(A Munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

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

hozza: 

 

4/2010./I.20./ képviselő-testületi határozat 

 

                                     Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

                                     a 2010.évi Munkatervet elfogadja. 

 

                                     Határidő: azonnal 

                                     Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

 

 

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kalányos István                                                                                       Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                        jkv. hitelesítő  

 


