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Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. február 12-én, délelőtt 10.00  
                órakor megtartott Képviselő-testületi  üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi Sándor CKÖ elnök 
   Csorba Ferenc CKÖ tag 
   Lakatos Pál  CKÖ tag 
 
Tóth Zoltán Béla és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Tengölics Judit Pü. irodavezető 
      Nagy Erzsébet települési képviselő 
      Koller Dániel települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné  
 
Baranyi Sándor CKÖ elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő CKÖ tagból 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Lakatos Pált javaslom megbízni. Aki egyetért ezzel a javaslattal, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat nem volt -, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lakatos Pált 
megbízta. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Csorba Ferenc György CKÖ tag 

- A Cédula házban szeretnénk bált rendezni. Ehhez kérnénk támogatást. 
- Dinók István, aki a Cédula ház melletti kis helyiségben lakik, úgy tudom, hogy 

a villanyáramot a közvillanyról használja. Nem tudom, hogy történt-e már 
ebben valamilyen intézkedés, mert már korábban is volt erről szó. 

Baranyi Sándor CKÖ elnök 
Köszönöm. E témaköröket az egyebekben megtárgyaljuk. Javaslom, hogy aki egyetért 
a kiküldött meghívóban foglalt napirendi pontokkal, s az elhangzott javaslattal együtt 
javasolja elfogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Előterjesztő: 
 
1./ CKÖ 2008. évi zárszámadása    Baranyi Sándor 
        CKÖ elnök 
2./ 2009. évi költségvetési tervezet   Baranyi Sándor 
        CKÖ elnök 
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3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának   Baranyi Sándor 
     2009. évi költségvetési tervezetének véle-  CKÖ elnök 
     ményezése 
4./ Egyebek 
     - Kérelem a Cédula házban bál rendezésére 
     - Dinók István villanyáram használata 
 
1./ Napirendi pont 
CKÖ 2008. évi zárszámadása 
Baranyi Sándor CKÖ elnök 
A CKÖ-nek rendelkezésre álló összeg 871 eFt mind elköltésre került. Itt szeretném 
megkérdezni, hogy ebből a villany 201 eFt volt, ez nekünk nagyon megterhelő. 
Korábban volt róla szó, hogy rendezésre kerül a villanyhasználat, mert Dinók István 
(aki a Cédula ház mellett lévő kis helyiségben lakik) villanyáram használatát is a CKÖ 
fedezi. 
Basky András polgármester 
Abban az épületben, amelyikben Dinók István lakik, már csak arra alkalmas az ő 
rendszere, hogy világítson. A fűtésével mi a tényállás? 
Szilágyi Ödön csoportvezető 
Nézni kell hetente, havonta, le kell olvasni a fogyasztást. 
Tengölics Judit irodavezető 
A villanyáram számlák sajátos számlák, ha ebből még lesz visszatérítés, akkor az ez 
évi bevételt fogja növelni. Figyelni kellene az órákat, hogy átlagban mennyi a 
felhasználás. 
Basky András polgármester 
Ha benne volt még a fűtőtest költsége a tavalyi számlában, s az idén már nincs benne, 
akkor az idei számla kevesebb fog lenni. 
Csorba Ferenc CKÖ tag 
Azt szeretnénk, hogy valamennyi pénzösszeget ő is fizessen a villanyáram 
fogyasztásába. 
Tengölics Judit irodavezető 
A CKÖ eredeti előirányzata 841 eFt. tavalyról volt pénzmaradvány, most nincs, 
elköltésre került minden. Ami a személyi juttatásoknál van, az nem tényleges személyi 
juttatás, hanem a telefon magáncélú használata. Kicsit magaslom a telefonszámlát, a 
165 eFt-ot. 
Baranyi Sándor CKÖ elnök 
Azon gondolkodtam, hogy a mobil telefont le kellene cserélni vezetékes telefonra. 
Tengölics Judit irodavezető 
A vezetékes vonalnak van készenléti díja, az sem olcsó. A készenléti díjat fizetni kell, 
s ezért még telefonálni sem lehet. 
Baranyi Sándor CKÖ elnök 
Van-e egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a CKÖ 2008. évi zárszámadását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
1/2009. (II. 12.) CKÖ hat. 
CKÖ 2008. évi zárszámadása 

HATÁROZAT 
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány 
  Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi zárszámadását elfogadja az alábbiak  
  szerint: 

 Helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása  
          ezer Ft-ban 

            Bevételek:       Eredeti előir.  Tény 
 Előző évi pénzmaradvány                36   36 

Lajosmizse Város Önkormányzati hozzájárulás  250            280 
Állami normatíva                 555   555 
Összes bevétel:                                    841   871 

  
Kiadások: 
Személyi juttatás      41   49 
Munkaadókat terhelő járulékok    12   18 
Készletbeszerzés      69     5 
Egyéb dologi kiadások:      
Villany       71             201  
Víz        29   14 
Telefon                129             165 
Gáz          4                                 4 
Internet       52   50 
Utazás        61            120 
Hajtó és kenő anyag        14   - 
Irodaszerek       18   7 
Egyéb kiadás (karbantartás, egyéb üzemeltetés, ÁFA 
reprezentáció, kifizetői adó     341   238 
 
Összes kiadás:       841   871 

 
  
  Határidő: 2009. február 12. 
  Felelős:     CKÖ testülete 
 
 
2./ Napirendi pont 
2009. évi költségvetési tervezet 
Baranyi Sándor CKÖ elnök 
Az állami normatíva 570.414.- Ft. Decemberben beadtuk a Magyar Államkincstárhoz 
a feladatalapú támogatási igényt. A roma nyelvre lettek beadva az igények, 25 főnek a  
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képzése indult el tavaly, illetve a roma táncra, roma tanulók korrepetálására, illetve 
egy számítógépes oktatást fedezne ez a feladatalapú támogatás, ha az Államkincstár 
pozitív támogatást adna. Programtervezetet készítettünk 2009-re. 2008-ban a 
versmondó szakkör megrendezésre került. 
Az oregánó szakkör elindult, 12 fő szokott részt venni. A roma nyelvoktatást a 
feladatalapú támogatásból kívánjuk finanszírozni. 
2009-re amit beterveztünk, jó programtervezet, mert úgy a felnőttek, mint a 
gyermekek követelik, amit elindítottunk, hogy legyen folytatása. 
CKÖ 2009. évi programtervezete: 
március -     farsangi rendezvény 
április -     mesemondóverseny 
május -     anyák napi ünnepség 
június .-     táncverseny 
július  -     sportnap 
szeptember -     versmondó verseny 
október -     idősek napja 
november -     ki mit tud verseny 
december -     mikulás ünnepség 
Kérném a Képviselő-testület támogatását, hogy az EU-s pályázatokhoz az 
önkormányzat pályázatíró cégét biztosítsa számunkra az önkormányzat. Ez a cég 
nekünk ezt a pályázatot meg tudja írni. Tavaly volt egy TÁMOP-os pályázat, ami elég 
kemény munkánkba került, az elkészítésében segített Nagy Erzsébet képviselő 
asszony, csak olyan hiányosság volt, hogy nem voltak együttműködési 
megállapodásaink civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal. Ezt 
bepótoltuk, vannak felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberek, akik 
támogatóink lennének. Itt a kisebbségi önkormányzat a programokhoz Lajosmizse  
Város Önkormányzatától 400 eFt-os támogatást kér. Tudjuk, hogy nehéz gazdasági 
helyzet lesz, majd látja az önkormányzat, hogy hogyan tudja segíteni a CKÖ munkáját. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a CKÖ 2009. évi 
költségvetését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
2/2009. (II. 12.) CKÖ hat. 
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatának 2009. évi költség- 
vetése 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

ezer Ft-ban 
            Bevételek:       - 
 Előző évi pénzmaradvány                

Lajosmizse Város Önkormányzati hozzájárulás  -  
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Általános működési támogatás    571         
Összes bevétel:      571                       

  
Kiadások: 
Személyi juttatás      -  
Munkaadókat terhelő járulékok    - 
Készletbeszerzés      -   
Egyéb dologi kiadások:      
Villany       200    
Víz        15 
Telefon               171             
Gáz          4                                 
Internet       50    
Utazás        -             
Hajtó és kenő anyag        -   
Irodaszerek       - 
Egyéb kiadás (karbantartás, egyéb üzemeltetés, ÁFA 
reprezentáció, kifizetői adó     131    
 
Összes kiadás:      571 

 Felelős: CKÖ testülete 
 Határidő:  2009. február 12. 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési tervezetének 
véleményezése 
Baranyi Sándor CKÖ elnök 
Felkérem Tengölics Judit irodavezető asszonyt, hogy terjessze elő a napirendet. 
Tengölics Judit irodavezető 
Azért nem lett írásban kiküldve az anyag, mert nem volt még legépelve. 
Összességében egy viszonylag kedvező költségvetést sikerült összeállítani, függetlenül 
attól, hogy a bevételeken belül jelentős átcsoportosítások következtek be. 
Összességében a feladatunkhoz a normatíva nem csökkent. Kötött felhasználású 
normatívánál jelentős változás van, miután a szociális feladatok szabályozása 
lényegesen megváltozott. Emiatt lényegesen megnőtt a kiadási és bevételi oldala a 
költségvetésnek, ami a főösszeget is növeli. 
A felhalmozási és tőkejellegű bevételeink kevesebb, mint a tavalyi évben. Már 
mobilizálható ingatlanjai nincsenek az önkormányzatnak, ingatlan értékesítések 
nincsenek. Ami nagyon jó és előny, hogy tavalyi évről 125 M/Ft pénzmaradványunk 
van, ami az ez évi lehetőségeinket nagyban fogják segíteni. Ennek hiányában a  
beruházásaink tervezésében bajba lettünk volna. Ami pénzmaradványunkban benne 
van, annak jelentős része feladattal terhelt. 
Céltartalékoknál elkülönítettük a pályázatokra fizetett összegeket. A felújításokra, 
beruházásokra tervezett összeg sem kevés. Így az eredeti költségvetési előirányzatban  
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nem is nagyon emlékszem, hogy ilyen magas összeggel tudtunk volna számolni. 
Például az egészségháznál szélfogó, kerékpárútnál fakivágás miatt pótlás van, 
Lajosmizsei Napok keretében lovas rendezvényt fogunk rendezni. Terveztünk egy 
nyilvános WC-t is, a játszótér programban továbblépést. 
Basky András polgármester 
A Béke lakótelepen is került egy játszótér megépítésre. A polgármesteri bál bevételét a 
központi játszótér bővítésére fordítjuk. 
Tengölics Judit irodavezető 
Terveztük egy takarítógép beszerzését, közvilágítási program megvalósítását. A 
temető felújításra 20 M/Ft-ot terveztünk. A sportcsarnok parkettájánál a következő 
műveletet el kell végezni 1.900.000.- Ft-ért.  
Basky András polgármester 
Egy új sportcsarnoknak 500-600 M/Ft bekerülési költsége van, ennek 10 %-os önrésze 
igen magas. 
Nagy Erzsébet képviselő 
Elindult a munkálat az Orgona utca végén, ennek a fedezete be van tervezve a 
költségvetési tervezetben? 
Tengölics Judit irodavezető 
Igen, ennek a fedezete be van tervezve, az idén kapunk még 250 eFt támogatást erre. 
Basky András polgármester 
Ebben a talajfeltöltés, gyepesítés van benne. 
Nagy Erzsébet képviselő 
A CKÖ is készít a foglalkoztatási tervhez anyagot? 
Basky András polgármester 
Tőlük nem kértünk ötletet, de a közmunkaprogramban részt vehetnek. 
Tengölics Judit irodavezető 
Intézményi kiadások részletesen, tételesen meg vannak nézve, már tavaly sem voltak 
tartalékok. Minden intézménynél a tavalyi szinten történt a tervezés. Az infláció 
hatását meg kell takarítani.  
Szociális juttatások: 336 M/Ft a kiadási előirányzat-terv. Ebben benne vannak a 
közmunka program díjak, a különböző rendszeres szociális segélyek és a 
gyermekvédelmi támogatások.  
Baranyi Sándor CKÖ elnök 
A közmunkaprogramról lehetne többet hallani? 
Basky András polgármester 
Megváltozott a program, fel kell mérni, hogy hány ember munkanélküli, s mindenkit a 
végzettségének megfelelő munkakörben kell foglalkoztatni 90 napig. Kapja a 
minimálbért. Ennek 5 %-a terhel bennünket, 95 %-át pedig átadja az állam. Erre tervet 
kell készíteni, hogy ezt a 400 embert hogyan, milyen formában kívánja az  
önkormányzat foglalkoztatni. A kistérséghez szeretnénk csatlakozni, hogy a 
lajosmizseiek itt dolgoznának. Mindenkinek nyilatkozni kell, hogy vállalja-e a munkát, 
mert ha nem vállalja, akkor nem kapja a pénzt sem. Akinek 3 kiskorú gyermeke van, 
aki 75 %-os rokkant és 55 év feletti, azok nem fognak részt venni eben a programban. 
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Nagy Erzsébet képviselő 
Nem értem, ha valakinek 3 kiskorú gyermeke van, akkor miért nem kell közmunkában 
részt vennie? 
Basky András polgármester 
Ha két munkanélküli van a családban, akkor csak az egyik fél maradhat otthon, a 
másik félnek dolgoznia kell. 
Tengölics Judit irodavezető 
A költségvetés tartalmaz 15.103 eFt általános tartalékot. Erre az egymilliárd-
nyolcszázhárom ezer forintos költségvetésnél szükség van. Ha a bevételek nem olyan 
szinten teljesülnek, mint a kiadások, akkor erre a tartalékra szükségük lesz. 
Basky András polgármester 
Év elején mindig bizonytalan a tervezés. 
Tengölics Judit irodavezető 
Azt sem tudjuk, hogy évközben milyen negatív intézkedéseket hoznak. Óvatosan 
terveztünk az adóbevételeknél. Nem tudjuk, hogy a pénzügyi gazdasági válság milyen 
hatással lesz a helyi vállalkozókra. A tavalyi ténynél alacsonyabb szinten terveztük 
meg az iparűzési adó bevételt. Itt vannak pályázataink. 
Basky András polgármester 
Szerencsés, hogy a tavalyi évben jól terveztük meg az iparűzési adó bevételünket, mert 
keletkezett kb. 20 M/Ft körüli összeg, ami segíti a tervezést. 
Tengölics Judit irodavezető 
Vannak több évre áthúzódó pályázataink, illetve amik még elbírálás alatt lévők, 
amiknek a jövő évre is lesz pénzügyi kihatása, ezért óvatosan kell gazdálkodni. 
A társadalmi és sport szervezetek támogatása az előző évi szinten van tervezve. A 
CKÖ a kérelmében 400 eFt támogatást kér az önkormányzattól. Erre akkor van 
lehetőség, ha valahol kevesebbet kérnek. 
Basky András polgármester 
A társadalmi és sportszervezetek támogatására kevesebbet sem, de többet sem 
terveztünk, mint az elmúlt évben. 
Baranyi Sándor CKÖ elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési tervezetét elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
3/2009. (II. 12.) CKÖ hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
2009. évi költségvetési tervezetének 
véleményezése 

HATÁROZAT 
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2009. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja. 
Felelős: CKÖ testülete 
Határidő: 2009.február 12. 
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4./ Napirendi pont 
Egyéb 
Baranyi Sándor CKÖ elnök 
Meg szeretném kérni a polgármester Urat, hogy évi két alkalommal adjon lehetőséget 
arra, hogy a Cédula házban akármilyen rendezvény megrendezésre kerüljön. 
Basky András polgármester 
Az a tapasztalat, hogy ahányszor volt még rendezvény a Cédula házban, a környező 
lakosság úgy ítélte meg, hogy zavarja a zaj. Azért maradtunk abban, hogy a Cédula 
ház nem báli célokat szolgál, hanem feladatokat kell benne végezni. Ha ettől el 
akarunk térni, az képviselő-testületi döntést igényel. A működését szolgáló 
tevékenység céljából lett átadva a Cédula ház. 
 Baranyi Sándor CKÖ elnök 
Köszönöm. 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
     Baranyi Sándor  

         CKÖ elnök 
 
 Lakatos Pál 
     jkv.hit. 
 

Márton Györgyné 
                 jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lajosmizse Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata 
2080-2/2008. 
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének üléséről készült jegyzőkönyv 
2009. február 12. 

 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1/2009. (II. 12.) CKÖ hat. CKÖ 2008. évi zárszámadása 
 
2/2009. (II. 12.) CKÖ hat. Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkor- 
     mányzatának 2009. évi költségvetése 
 
3/2009. (II. 12.) CKÖ hat. Lajosmizse Város Önkormányzat 2009. évi 
     költségvetési tervezetének véleményezése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lajosmizse Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata 
2080-2/2008. 

K I V O N A T  
 

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének üléséről készült jegyzőkönyvből 

2009. február 12. 
Kihagyva a kihagyandók …… 
1/2009. (II. 12.) CKÖ hat. 
CKÖ 2008. évi zárszámadása 

HATÁROZAT 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány 
  Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi zárszámadását elfogadja az alábbiak  
  szerint: 

Helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása  
          ezer Ft-ban 

            Bevételek:       Eredeti előir.  Tény 
 Előző évi pénzmaradvány                36   36 

Lajosmizse Város Önkormányzati hozzájárulás  250            280 
Állami normatíva                 555   555 
Összes bevétel:                                    841   871 

 Kiadások: 
Személyi juttatás      41   49 
Munkaadókat terhelő járulékok    12   18 
Készletbeszerzés      69     5 
Egyéb dologi kiadások:      
Villany       71             201  
Víz        29   14 
Telefon                129             165 
Gáz          4                                 4 
Internet       52   50 
Utazás        61            120 
Hajtó és kenő anyag        14   - 
Irodaszerek       18   7 
Egyéb kiadás (karbantartás, egyéb üzemeltetés, ÁFA 
reprezentáció, kifizetői adó     341   238 
 
Összes kiadás:       841   871 

  Határidő: 2009. február 12. 
  Felelős:     CKÖ testülete 
Kihagyva a kihagyandók ……… 

K.mf. 
Lakatos Pál s.k.    Baranyi Sándor s.k. 
 jkv.hit.         CKÖ elnök 
Márton Györgyné s.k. 
 jkv.vez. 
Kivonat hiteles:  



Lajosmizse Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata 
2080-2/2008. 
 
 

K I V O N A T  
 

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének üléséről készült jegyzőkönyvből 

2009. február 12. 
 
 
Kihagyva a kihagyandók 
 
 
 
3/2009. (II. 12.) CKÖ hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
2009. évi költségvetési tervezetének 
véleményezése 

HATÁROZAT 
 
 

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2009. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt elfogadásra 
javasolja. 
Felelős: CKÖ testülete 
Határidő: 2009.február 12. 

 
 
Kihagyva a kihagyandók ……… 
 
 
 
 

K.mf. 
Lakatos Pál s.k.    Baranyi Sándor s.k. 
 jkv.hit.         CKÖ elnök 
Márton Györgyné s.k. 
 jkv.vez. 
 
 
Kivonat hiteles:  

 


