
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. április 8-án 

megtartott üléséről. 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Horváth Gyula elnök, 

- ifj. Horváth Gyula, Horányi Albert tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző, 

- Dr. Bek Melinda hatósági irodavezető, 

- Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető, 

 

 

Távol maradt: Varga Lívia tag. 

 

Horváth Gyula elnök köszönti a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy 3 fő 

megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

 

Javaslatára a kisebbségi önkormányzat az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

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

módosítása. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

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

teljesítése. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

3.) Tájékoztató a szociális illemhelyek létesítéséről. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

4.) Megállapodás megkötésének kezdeményezése Lengyeltóti Város Önkormányzata felé.  

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

5.) Bejelentések. 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata – 3 igen szavazattal – egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

7/2011.(04.08.) képviselő-testületi határozat 

 

                                   Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az 

                                   elnök által javasolt napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 
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1.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010.évi költségvetésének 

módosítása. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

A kisebbségi önkormányzatnak  a feladatalapú támogatás megítéléséig, amely augusztusra 

várható  170.000,-Ft van a számláján. Az elnök a szombati budapesti kirándulásra 10 e Ft 

előleget kért, szendvicsre és ásványvízre.  

Horváth Gyula elnök jelezte, hogy ugyanúgy szeretné a telefonköltséget elszámolni, mint a 

Kisberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 

 

Nagyné Horváth Gabriella közgazdasági irodavezető 

 

Havonta 5 ezer forintos számla ellenében mobil feltöltő kártyát biztosítanak az 

önkormányzatnak. 

 

Horváth Gyula  elnök 

 

Megkérdezi, van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata – 3 igen szavazattal – egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

8/2011.(04.08.) képviselő-testületi határozat 

 

                               A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 1. napjától 

                               havi 5.000,-Ft számla ellenében mobil feltöltő kártyát biztosít az 

                               elnök részére. 

 

                               Határidő: azonnal 

                               Felelős: Horváth Gyula elnök  

 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata – 3 igen szavazattal – egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

9/2011.(04.08.) képviselő-testületi határozat 

                     

                         Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő- 

                         testülete a 2010.évi költségvetés módosítását 868 e Ft bevételi és 

                         kiadási főösszeggel az 1.számú mellékletben bemutatott adatokkal 

                         elfogadja. 

 

                         Határidő: azonnal 

                         Felelős: Horváth Gyula elnök 
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2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010.évi költségvetésének 

teljesítése. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Horváth Gyula elnök 

 

Megkérdezi, van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.  

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata – 3 igen szavazattal – egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

10/2011.(04.08.) képviselő-testületi határozat 

 

                        1.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő- 

                             testülete a 2010.évi költségvetésének teljesítését 845 e Ft teljesített 

                             bevétellel és 821 e Ft teljesített kiadással jóváhagyja. 

 

                        2.) Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő- 

                             testülete a 2011.évi kiadások fedezetére felhasználható 2010.évi 

                             pénzmaradványt 24 e Ft összegben állapítja meg. 

 

                        Határidő: azonnal 

                        Felelős: Horváth Gyula elnök 

 

 

3.) Tájékoztató a szociális illemhelyek létesítéséről. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

Horváth Gyula   elnök 

 

A közmeghallgatáson és személyesen is tájékoztatta a telepen élő családokat a szociális 

illemhelyek létesítéséről. Számításai szerint azon családok, akik nem rendelkeznek 

illemhellyel, 3.000,-Ft hozzájárulást fizessenek meg az önkormányzat részére. Természetesen 

a befizetés sorrendjében történik az illemhelyek elhelyezése, melyet legkésőbb május 31-ig 

szeretnének megépíteni.  

 

Megkérdezi, van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.  
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Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata – 3 igen szavazattal – egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

11/2011.(04.08.) képviselő-testületi határozat 

 

                            Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a  

                            Dózsa Gy. és Temető utcákban  létesítendő szociális illemhelyek 

                            megépítésének költségeihez családonként 3.000,-Ft hozzájárulást 

                            állapit meg. 

 

                            Határidő: folyamatos 

                            Felelős: Horváth Gyula elnök 

 

 

4.) Megállapodás megkötésének kezdeményezése Lengyeltóti Város Önkormányzatával a 

labdarúgópálya használatára.   

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

Horváth Gyula elnök 

 

Kezdeményezni szeretné a Lengyeltóti Önkormányzat felé, hogy a focipályát ingyenesen 

használatba szeretnék kapni. A lakosság részéről egy szabadtéri beton tekepálya, homokozó, 

és színpad kialakításának lehetősége is felmerült. Régi gumiabroncsokból gondolnák a 

homokozót, és természetesen fákat is kell ültetni az árnyék miatt.  

 

Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 

 

A focipályával és a homokozóval kapcsolatos gondozási kötelezettség a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzatot terheli. Színpad létesítését nem javasolja. Van az önkormányzatnak mobil 

színpada, ami ha igényel a kisebbségi önkormányzat, akkor megkaphat. 

 

Horányi Albert  képviselő-testületi tag 

 

Sok család felszántotta a területét és várják a vetőmagokat. Örömmel látja, hogy a telepen 

élők kertészkedni akarnak. A focipálya területét is rendbetették, most már csak fűmagot kell 

vásárolni, kb. 25-30 kg szükséges oda.  

 

Horváth Gyula elnök 

 

Megkérdezi, van-e más javaslat. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.  
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Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata – 3 igen szavazattal – egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

12/2011.(04.08.) képviselő-testületi határozat 

 

                           Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata felhatalmazza 

                           Horváth Gyula elnököt, hogy Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

                           Polgármesterénél kezdeményezze az Újtelepi labdarúgópályára 

                           vonatkozó  ingyenes használatbaadás lehetőségét. 

 

                          Határidő: azonnal 

                          Felelős: Horváth Gyula elnök 

 

 

5.) Bejelentések. 

 

Horányi Albert  képviselő-testületi tag 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a telepen élőket az uzsorások kizsákmányolják, kamattal 

havi részletekben jelennek meg a tartozásokért. A családok közel 80 %-a tartozik.  

A családok az utcából nyitottak lennének arra, hogy bevásároljanak nekik, főleg azoknak, 

akiknek nincs autójuk, és mielőtt az uzsorás megjelenik a pénzért. Lehetne rajtuk segíteni, de 

sok a buktatója. 

 

 

Horváth Gyula  elnök 

 

Megkérdezi kíván- e még valaki szólni, amennyiben nem, megköszöni a megjelenést, az ülést 

bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Horváth Gyula                                                                                    ifj. Horváth Gyula 

elnök                                                                                                   jegyzőkönyvvezető  


