
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. február 23-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 3 fő megjelent, az ülés 

határozatképes azt megnyitja. 

 

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

 

1. Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

módosítása 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

2. Cigány kisebbségi nyugdíjasok számára élelmiszercsomag biztosítása 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

 

3. Pályázat benyújtása az „Anyanyelvi kulturális és hitéleti programok” elnevezésű pályázatra 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

 

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

hozza: 

 

5/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által javasolt 

                                napirendekkel egyetért.  

 

 

1. Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

módosítása 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető 

Elmondja, hogy 2009. december 28-án 4000 Ft összegű feladatalapú támogatás érkezett a 

kisebbségi önkormányzat számlájára, ezenkívül 7000 Ft kamatbevétel képződött a számlán 

kezelt pénzeszközök után. Az összesen 11.000 Ft a dologi kiadások között, a 

rendezvénykeretben került elszámolásra, mellyel a 2009. évi költségvetést módosítani kell.  
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A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

6/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                        Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- 

                        testülete a 2009.évi költségvetés módositását az alábbiak szerint fogadja el: 

                        Bevételek: 

                        - központi támogatás:   + 4 e Ft. 

                        - kamatbevétel   + 7 e Ft. 

                        Kiadások: 

                        - dologi kiadások (rendezvény) + 11 e Ft 

                        Az Önkormányzat 2009.évi bevételeinek és kiadásainak módositott 

                        előirányzata 909 e Ft. 

 

                       Határidő: azonnal 

                       Felelős: Kalányos István elnök  

 

 

2. Cigány kisebbségi nyugdíjasok számára élelmiszercsomag biztosítása 

 

Előadó: Kalányos István elnök  

 

Kalányos István elnök 

 

Elmondja, hogy tavaly Karácsonykor elmaradt a településen élő cigány kisebbségi 

nyugdíjasok élelmiszercsomaggal történő támogatása.  

A kisebbségi önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt javaslom, hogy 20 rászoruló 

cigány kisebbségi nyugdíjas számára 1000 Ft/fő értékben állítson összeg az önkormányzat 

élelmiszer csomagot és a Húsvéti ünnepre tekintettel ossza ki. Az élelmiszercsomag alapvető 

élelmiszereket tartalmazna, mint például liszt, cukor, étolaj és Húsvét előtti nagyhéten kerülne 

kiosztásra.  

 

 

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

hozza: 

 

7/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                          Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a településen  

                          élő 20 cigány kisebbségi nyugdíjas számára 1000 Ft/fő értékben  

                          a Húsvéti ünnepek alkalmából élelmiszercsomagot állít össze,  

                          melyhez 20.000 Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére biztosít.   

 

                          Határidő: 2010. árpilis 2. 

                          Felelős: Kalányos István elnök 
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3. Pályázat benyújtása az „Anyanyelvi kulturális és hitéleti programok” elnevezésű pályázatra 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

Kalányos István elnök 

Elmondja, hogy a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány pályázatot írt 

ki az „Anyanyelvi kulturális és hitéleti programok” támogatására. A támogatás célja a hazai 

kisebbségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzeti identitás erősítését szolgáló 

kulturális vagy hitéleti programok és az anyanemzettel való kapcsolatok erősítésének 

támogatása. A pályázat keretei között többek között rendezvény megtartására lehet pályázni, 

melyen a hagyományok, szokások felelevenítésre kerülnek. Az egy pályázó által elnyerhető 

legnagyobb támogatási összeg 100.000 Ft, mely vissza nem térítendő támogatás. A pályázat 

benyújtási határideje 2010. március 1.  

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2010. évi Roma Nap megrendezésére nyújtsa be a 

pályázatot.  

 

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

hozza: 

 

8/2010.(II.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                   Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata pályázatot nyújt  

                   be a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítvány  

                   által kiírt „Anyanyelvi kulturális és hitéleti programok” támogatására  

                   kiírt pályázatra a 2010. évi Roma Nap megrendezése érdekében.  

 

                  Határidő: 2010. március 1. 

                  Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kalányos István                                                                                          Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                           jkv. hitelesitő  


