
J e g y z ő k ö n y v  

 

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010. április 1-én 

megtartott üléséről. 

 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Kalányos István elnök,  

- Kalányos Istvánné, Pintér Istvánné tagok, 

- Dr. Sovák Erika aljegyző, 

- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető 

 

 

Kalányos István elnök köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján 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 2010.évi költségvetésének 

módositása. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

 

 

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

hozza: 

 

11/2010.(IV.1.) képviselő-testületi határozat 

 

                               A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által javasolt 

                               napirendekkel egyetért. 

 

 

1.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010.évi költségvetésének 

módositása. 

 

Előadó: Kalányos István elnök 

 

(Az irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Kalányos István elnök  

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idei évben nem kivánnak roma napot tartani, inkább az 

arra szánt összeget a gyermekek beiskolázására (taneszköz, tisztasági csomag) szánják. 
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A költségvetési előirányzatok módositására annak kapcsán kerül sor, hogy a gyermekek 

számára tisztasági csomag és rajzeszközök vásárlását szeretné a kisebbségi önkormányzat 

biztositani. E célból a Lengyeltóti Kincsem Napköziotthonos Óvodának 30.000,-Ft-ot, a 

Bölcsődének 20.000,-Ft-ot biztosit számla ellenében a 2010.évi költségvetés terhére.  

 

 

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

hozza: 

 

12/2010.(IV.1.) képviselő-testületi határozat 

 

                                 Lengyeltóti Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

                                 a 2010.évi költségvetés terhére 30.000,-Ft-ot a Lengyeltóti 

                                 Kincsem Napköziotthonos Óvodának, míg 20.000,-Ft-ot 

                                 a Bölcsődének biztosit a gyermekek számára tisztasági 

                                 csomag és rajzeszköz vásárlása céljából. A megvásárolt 

                                 eszközökről a két intézménynek számával kell elszámolni.  

                                 Lengyeltóti Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

                                 Képviselő-testülete a 2010.évi költségvetés módositását 

                                 az alábbiak szerint fogadja el: 

                                 Kiadások: 

                                  - dologi kiadások (rendezvény)   -50 e Ft 

                                  - dologi kiadások (egyéb anyag)   +50 e Ft 

                                  Az önkormányzat 2010.évi bevételeinek és kiadásainak elő- 

                                  irányzata 652 e Ft, nem változik. 

 

                                  Határidő: azonnal 

                                  Felelős: Kalányos István elnök 

 

 

 

Kalányos István elnök megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Kalányos István                                                                                  Pintér Istvánné 

elnök                                                                                                   jkv. hitelesitő  

 


