
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. szeptember 23-án 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

- Horváth Gyula elnök, 

- Horányi Albert, Varga Lívia tagok, 

- dr. Szatmári Ibolya jegyző 

- dr. Bertalan Bernadett kistérségi irodavezető 

 

 

 

Távol maradt: ifj. Horváth Gyula tag 

 

Horváth Gyula elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 fő megjelent, az ülés 

határozatképes azt megnyitja. 

 

 

Javaslatára a kisebbségi önkormányzat az alábbi napirendi pontot tárgyalja meg: 

 

 

1.) Roma Nap költségeinek megtárgyalása. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök  

 

 

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

határozatot hozza: 

 

22/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                   Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az 

                                   elnök által javasolt napirendi pontok tárgyalásával egyetért. 

 

 

 

1.) Roma Nap költségeinek megtárgyalása. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök  

 

dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kisebbségi önkormányzat a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőhöz benyújtott pályázatával a 2011-es évre 

1.238.761  Ft feladatalapú támogatáshoz jutott, melyből az elnök úr által szervezett Roma nap 

költségeit fedezni tudják. Természetesen minden egyes tételről számlával igazoltan kell 

elszámolni. 

Felkéri Horváth Gyula elnököt, hogy ismertesse a roma nap terveit, és tervezett költségeit. 

 

 

 

 



 2 

Horváth Gyula  elnök 

 

A roma napot szeptember 30-ára szervezik. Több programot is kivánnak szervezni, pld. 

kosárfonás, szellemi vetélkedők, főzőverseny, pogácsasütő verseny. 

Fellépőket hívtak Karádról, Telekiből, Öreglakból, valamint a helyi néptánc együttest is 

megkeresték. Nyersanyag szempontjából 600 fővel számolnak, babgulyást és lecsót főznek az 

iskola szakácsai. Műanyag evőeszközök beszerzése szükséges. Horváth Lajos cigány vajdát 

egy pipával szeretnék megajándékozni. Süteményt a Soma ABC-ből rendelnek. Megitélése 

szerint a fellépőknek legalább egy üveg bort kellene ajándékba adni. A gyermekek részére  

kislovas sétakocsikázást kivánnak szervezni az egyéb őket érintő programok mellé. A 

hangosításra is gondolni kell.  Megitélése szerint a költségek 350.000,-Ft körül lesznek. 

 

Dr. Szatmári Ibolya   jegyző 

 

Az elnök úr által felsoroltakat külön határozatban kéri megfogalmazni. 

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

határozatot hozza: 

 

23/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    A cigány kisebbségi önkormányzat a Roma napra 

                                    25.000,-Ft-ot engedély üditő beszerzésére. 

 

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

határozatot hozza: 

 

24/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      A cigány kisebbségi önkormányzat a Roma napra 

                                      25.000,-Ft-ot engedélyez édesség beszerzésére. 

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

határozatot hozza: 

 

25/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      A cigány kisebbségi önkormányzat a Roma napra 

                                      evőeszköz beszerzésre 20.000,-Ft-ot engedélyez. 

 

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

határozatot hozza: 

 

26/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    A cigány kisebbségi önkormányzat hangosításra, kislovas 

                                    bemutatóra 85.000,-Ft-ot engedélyez. 
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Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi 

határozatot hozza: 

 

27/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                     A cigány kisebbségi önkormányzat a Roma napra 

                                     sütemény vásárlásra 28.000,-Ft-ot engedélyez. 

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

határozatot hozza: 

 

28/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      A cigány kisebbségi önkormányzat a Roma napon 

                                      átadásra kerülő ajándékokra 3.000,-Ft-ot engedélyez. 

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

határozatot hozza: 

 

29/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    A cigány kisebbségi önkormányzat a Roma nap nyers- 

                                    anyag költségeire 105.000,-Ft-ot engedélyez. 

 

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

határozatot hozza: 
 

30/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      A cigány kisebbségi önkormányzat a Roma napon 

                                      felhasználásra kerülő eszközök (gázpalack, edények) 

                                      költségeire 23.000,-Ft-ot engedélyez. 

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

határozatot hozza: 
 

31/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                      A cigány kisebbségi önkormányzat a Roma nappal 

                                      kapcsolatos szervezés utiköltségeire 17.000,-Ft-ot 

                                      engedélyez. 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

A testület által hozott döntés értelmében 331.000,-Ft-ról döntöttek, de természetesen ez az 

összeg változhat, amikor beérkeznek a számlák és látják a konkrét összegeket. 

Kéri az Elnök Urat, hogy a soron következő ülésen adjon részletes tájékoztatást a Roma Nap 

tényleges költségeiről.  
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Horváth Gyula  elnök 

 

Kéri a jelenlévőket, mivel ifj. Horváth Gyula jegyzőkönyv hitelesítő hiányzik az ülésről, azt 

Horányi Albert képviselő irja alá. 

 

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

határozatot hozza: 
 

32/2011.(IX.23.) képviselő-testületi határozat 

 

                                    A kisebbségi önkormányzat döntése értelmében  

                                    az ülésről készült jegyzőkönyvet az elnök mellett 

                                    Horányi Albert képviselő, mint jegyzőkönyv hitelesítő 

                                    irja alá.  

 

 

 

Horváth Gyula elnök: 

 

 

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

bezárja. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Gyula                                                                                    Horányi Albert  

elnök                                                                                                   jkv. hitelesítő  

 

 
 

 

                


