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Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 12-én, csütörtök du:  
                14.45 órakor megtartott testületi üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó  CKÖ elnök 
   Lakatos Pál   CKÖ tag 
   Tóth Zoltán Béla  CKÖ tag 
 
Kolompár László és Csorba Ferenc György CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
      Tengölics Judit irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai CKÖ ülése megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk 
határozatképes, mert az 5 fő testületi tagból 3 fő jelen van. 
A jegyzőkönyv hitelesítésével javaslom megbízni Tóth Zoltán Béla CKÖ tagot Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 
igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza 
Tóth Zoltán Béla CKÖ tagot. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi javaslat:     Előterjesztő: 
 
1.) KÖZMEGHALLGATÁS    Baranyi-Rostás Rodrigó 
        CKÖ elnök 
2.) I-III. negyedéves beszámoló (kiosztás az ülésen) Barnyi-Rostás Rodrigó 
        CKÖ elnök 
3.) Együttműködési megállapodás a helyi  Baranyi-Rostás Rodrigó 
      LUNGO DROM szervezettel    CKÖ elnök 
4.) A 2010-es feladatalapú támogatás határozathoza- Baranyi-Rostás Rodrigó 
      talai       CKÖ elnök 
5.) 2010-es költségvetési koncepció véleményezése Baranyi-Rostás Rodrigó 
        CKÖ elnök 
 
6.) Egyebek 
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1.) Napirendi pont 
KÖZMEGHALLGATÁS 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Az önkormányzat aulájában levő hirdető táblára ki lett függesztve az előzőekben 
elfogadott meghívó. Az a gyakorlat, hogy 5 percet szoktunk várni. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 perc várakozási idő.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Szoktak érdeklődők lenni a közmeghallgatáson? 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Két év alatt 1 fő volt. 
 
Megállapítom, hogy a közmeghallgatáson nem jelent meg senki. Ezt követően 
rátérünk a 2./ napirendi pont tárgyalására. 
 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi 
beszámolójának elfogadása 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Felkérem Tengölics Judit irodavezetőt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Tengölics Judit irodavezető 
Az eredeti előirányzat 571 eFt. Az általános működési támogatásból ezt kapja a 
CKÖ. 250 eFt támogatást ad Lajosmizse Város Képviselő-testülete, 256 eFt-ot 
nyertek feladatlapú támogatásra. 
A kiadás időarányosan jól áll. Arra fel kell hívni a figyelmet, hogy ezzel a 256 eFt-
al el kell számolni. Ha nem tudnak elszámolni, akkor visszafizetési kötelezettség 
van. A kiadások fő összegét a rendezvényekre való vásárlás tette ki, valamint a 
telefon, villanyszámla, internet. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Tavaly volt az első sikeres pályázatunk. Ahhoz képest, hogy kis település vagyunk, 
jó, hogy ennyit kaptunk. 
A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki Lajosmizse Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi beszámolóját elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
4/2009.  (XI. 12.)CKÖ határozat 
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi 
beszámolójának  elfogadása 
 
 



- 3 - 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2009. költségvetés I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 

 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása: 

        E Ft-ban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Felelős: CKÖ 
Határidő: 
 
3./ Napirendi pont 
Együttműködési megállapodás a helyi LUNGO DROM  szervezettel 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
A helyi LUNGO DROM szervezetet Lakatos Pál képviseli. Nyáron több alkalommal 
volt önálló programja a LUNGO DROM szervezetnek. Rengeteget segít a CKÖ-nek. 
Kulturális tevékenységekben tudunk együttműködni, pályázatokban, - ha profil 
szervezet társul hozzánk. Az oktatás terén, roma családoknál tud a két szervezet 
együttműködni. Évente 1-2 alkalommal a két szervezet testülete össze fog ülni, és 
értékelik az éves munkát. 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy a CKÖ a helyi LUNGO DROM szervezettel  a megállapodást 
megkösse, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
5/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. 
Együttműködési megállapodás a helyi 
LUNGO DROM szervezettel 
 
 

Megnevezés Eredeti előir. Módosított 
előir. 

Teljesítés 

Ellőző évi pénzmaradvány    
Normatív hozzájárulás 571 571 571 
Lajosmizse Város 
Önkormányzatának támogatása 

 250 250 

Központosított állami támogatás 
(feladat alapú) 

 256 256 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
bevételei összesen  571 1 077 1 077 

Személyi juttatás   29 
Munkaadókat terhelő járulék    
Dologi és egyéb folyó kiadások 571 1 077 419 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kiadásai  összesen 571 1 077 448 
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HATÁROZAT 
 
   A Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete egyetért azzal, hogy 

a helyi LUNGO DROM szervezettel az együttműködés  
 megvalósuljon, s az együttműködési megállapodás aláírásra 

   kerüljön, s felhatalmazza Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi 
   Önkormányzatának elnökét, hogy a megállapodást írja alá. 
   Határidő: 2010. november 12. 
   Felelős:     CKÖ testülete 
 
4./ Napirendi pont 
A 2010-es feladatalapú támogatás határozathozatalai 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Folyamatosak a tárgyalások a pedagógusokkal, a hagyományőrző egyesületekkel, mert 
szeretnénk beadni a feladatalapú támogatásra a pályázatot. Jelenleg három dolog van, 
a roma nyelv oktatása, a roma tanulók korrepetálása és a roma tánc. Mindhárom 
témakört külön kívánom megszavaztatni. 
Aki egyetért azzal, hogy a roma nyelvoktatást a CKÖ 2010-től folytatni kívánja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
6/2009. (XI, 12.) CKÖ hat. 
Roma nyelv oktatása 

HATÁROZAT 
 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete elfogadja, hogy a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010-től folytatni kívánja a 
roma nyelv-oktatását 

   Határidő: 2009. november 12. 
   Felelős:     A CKÖ testülete 
 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
A roma tánc oktatását a CKÖ 2010. évben is folytatni kívánja. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
7/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. 
Roma tánc oktatása 

HATÁROZAT 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete elfogadja, hogy a Cigány  
                      Kisebbségi Önkormányzat 2010-től folytatni kívánja a roma tánc  
                      oktatását. 
  Határidő: 2009. november 12. 
  Felelős:     A CKÖ testülete 
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Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
A roma tanulók korrepetálását egy lajosmizsei pedagógus, illetve jászberényi 
pedagógus fogja tartani. Aki ezzel egyetért, hogy a roma tanulók és hátrányos helyzetű 
tanulók korrepetálását a 2010. évben is folytatni kívánja. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
8/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. 
A roma tanulók és hátrányos helyze- 
tű tanulók korrepetálása 

HATÁROZAT 
 
   A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  testülete elfogadja, hogy a  
                                 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évben is folytatni  
                                 kívánja a roma tanulók, valamint a hátrányos helyzetű tanulók  
                                 korrepetálását. 
   Határidő: 2009. november 12. 
   Felelős:     CKÖ testülete 
 
Tengölics Judit irodavezető 
A tavalyi szervezetekkel kötött megállapodásokat elő kellene venni, hogy ezek 
folyamatosak, s jelentősége van a pályázatnál. A foglalkozásokat le kell 
adminisztrálni, jelenléti ívet kell írni arról, hogy hány fő vesz részt. 
 
5./ Napirendi pont 
2010-es költségvetési koncepció véleményezése 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Felkérem Tengölics Judit irodavezetőt, hogy terjessze a testület elé e napirendet. 
Tengölics Judit irodavezető 
Szeptemberben be lett nyújtva a költségvetési javaslat a kormány által. Az ellenzék 
módosító javaslata közül egyet sem fogadtak el. A koncepció célja, hogy elveket 
fogalmazzon meg a részletes költségvetés elkészítéséhez és irányelveket adjon az 
intézményvezetőknek a költségvetés összeállításához. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Egymilliárd-nyolcszázhetvenhat forint most a módosított 
költségvetése, amiből az állami normatíva 856 M/Ft. Erre jön még rá a kistérségi 
normatíva, ami 35 M/Ft volt ebben az évben. Ezek az önkormányzat bevételei. Eddig 
mindig egyensúlyban volt az önkormányzati költségvetés. A csökkenő bevételeket is 
figyelembe véve fő cél továbbra is a költségvetés egyensúlyának megteremtése és a 
működőképesség fenntartása. A létszámváltozási adatokat figyelembe véve a 
normatíva felmérés alapján kb. 5 %-kal lesz kevesebb az önkormányzat finanszírozása, 
mint ebben az évben volt, 50 M/Ft bevételkieséssel kell számolni a normatívákban. Ez 
jelentős összeg és még ez változhat. Ha jönnek hozzá az önkormányzat saját bevételei, 
ami figyelembe veszi a gazdasági helyzetet és a lakosság teherbíró képességét, a  
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bevételek nem növelhetők. Az önkormányzat intézményeinek bevételei a lakossági 
térítési díjakból tevődnek össze. Az előterjesztés alapján kb. 6 %-os növekedéssel 
számolunk a térítési díjaknál. Most már a 7. évfolyam is be fog lépni a kedvezményes 
étkezésbe. Az intézmények a bevételi tervüket összeállították, a tavalyi 130 M/Ft-al 
szemben 131 M/Ft-al számolnak. Az ingyenes étkeztetésre nagyon sokan rászorultak. 
Az adóbevételeknél növekedéssel, a gépjárműbevételeknél jelentős mértékű 
adóemelkedés lesz. 
Az iparűzési adónál 44 M/Ft-al többet terveztünk, mint tavaly volt, félő, hogy az 
iparűzési adó bevételünk nem fog realizálódni. Ez abból adódik, hogy a helyi 
vállalkozásokra gyakorolt hatás erősödött, és az adófizetési morál csökkent. 25 M/Ft-al 
kevesebb összeg folyt be, mint a tervezett. 
A személyi jövedelem adó leosztási módja nem változik az előző évekhez képest. 
Most a 2008. évi a bázis év. 2010-ben 9 M/Ft-al többet fogunk kapni, ez pozitívan hat 
ránk. 
Az 2010-es iparűzési adó bevételünk kockázatos, 2010. júliustól elkerül az 
önkormányzattól az iparűzési adó befizetés az APEH-hoz. Ő fogja  az önkormányzat 
részére megtéríteni, hogy milyen mértékben, azt nem tudjuk. 
A bevételeink kevesebb lesz, mint tavaly. A bevételt azzal lehet növelni, hogy 
különböző feladatokra pályázunk.  Hazai finanszírozású pályázat nem lesz 2010-ben, 
csak UNIÓ-s forrásból finanszírozható pályázatok lesznek. 
Kiadások: 
Személyi jellegű kiadások. A közalkalmazottak, köztisztviselők bértáblája nem 
változik, csak a soros előrelépéseket lehet megvalósítani, akiknél a besorolási bér nem 
haladta meg a bértábla szerinti bért. 
A 13. havi fizetés megszűnt. A kereset kiegészítés 2010-ben is funkcionálni fog az 
alacsonyabb keresetű dolgozóknál. A pedagógusoknál megszűnik a szakkönyv 
támogatás, a továbbképzési támogatás. 
A személyi juttatásoknál nagy harc volt azért, hogy a közalkalmazotti dolgozók is az 
ebédjegyre jogosultak legyenek. A tavalyi évben ezt a szakszervezet kiharcolta. 2010-
re a törvényi változás miatt egyeztetésben vagyunk, hogy milyen szinten tudjuk 
beépíteni a költségvetésbe. A 6.000.- Ft-os közalkalmazotti hidegétkeztetés olyan 
mértékű adó alá esik, amit felvállalni nem tud az önkormányzat.  
A tisztségviselőkre vonatkozóan saláta törvényt fogadtak el, ami azt jelenti, hogy 
cafetéria rendszer lesz kidolgozva. A munkaruha térítést megvonták a dolgozóktól. 
A létszám adott, létszámbővítéssel nem számolunk, létszámleépítéssel sem. 
A dologi kiadásoknál minden évben megszorítás történik. A jelenlegi szervezeti 
felépítés mellett nagy tartalékaink ezen a területen nincsenek. Az energiaárak évről-
évre emelkednek, jelentős költséget jelent az iskolának a fűtési rendszere a rossz 
nyílászárók miatt. Minimálisra vannak szorítva a beszerzések, nem nagy mozgástere 
van az intézményeknek. A legnagyobb intézmény költségben és létszámban is az 
iskola. Az iskolánál felújítási munkákra szorulna az épület, karbantartási munkák 
maradnak el a pénzhiány miatt.Az intézmények költségvetése a meghatározó az 
összköltségvetésen belül Hivatalon belül nagy költséget képvisel a fénymásoló 
üzemeltetése, fénymásolópapír beszerzése, nyomtató papírok beszerzése. 
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A társadalmi szervek támogatása közt az önkormányzat fenn kívánja tartani a CKÖ 
támogatását. Ebben a polgármester Úrral egyeztettem. Arra vonatkozóan, hogy a 
nagyságrendje változik-e, arra ígéret nincs, amíg a költségvetés főbb elemei nem 
alakulnak ki. Ez kb. 20 M/Ft-os nagyságrendet képvisel. Ha valahol megtakarítani 
lehet, az nem a kötelező feladatoknál lesz, hanem az önként vállalt feladatoknál 
lehetséges. Személyi és dologi kiadásoknál nagy tartalékaink nincsenek. 
 
Beruházások: 
Mint minden évben, az idén is az intézmények leadták az igényüket az elkövetkező 
évre vonatkozóan.  Úgy gondolom, ha a működőképességet tudjuk biztosítani és 
azokat az UNIÓ-s forrásokból megvalósuló beruházásokat, amik folyamatban vannak, 
tudjuk tovább vinni, elégedettek lehetünk. Ha az új igényekből be tudunk sorolni 
valamit, akkor örülhetünk. Sajáterős kiegészítés a pályázatoknál 2010-től megszűnik, 
hitelt olyan beruházás esetén lehet megfontolni, ahol a beruházás hosszú távon jelentős 
költségmegtakarítást  jelentene, nem pedig finanszírozási igényre. Folyószámla hitellel 
a jövő évben is számolhatunk annak ellenére, hogy az idén még nem vettük igénybe 
egyetlen egy alkalommal sem. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
A köz illemhely felépítése be van tervezve, mi lesz ezzel? 
Tengölics Judit irodavezető 
Ez nem lesz megépítve. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
A temető felújítás megvalósul-e? 
Tengölics Judit irodavezető 
A temető felújítás a jövőében be lesz tervezve a költségvetésbe. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Esetleges költségvetési megszorításnál az önkormányzat tervezi-e azt, hogy az 
átmeneti segélyt lentebb viszi? Továbbá kérdezem, hogy az „Út a munkához” program 
lesz-e 2010. évben? 
Tengölics Judit irodavezető 
Az „Út a munkához” program az önkormányzat hatásköréből ki fog kerülni egyre 
jobban, de megy tovább. Jövőre már a kistérség fogja igényelni a normatívát. Havi 
szinten 130-150 ember vesz részt ebben a programban.  Az „Út a munkához” program 
finanszírozás változni fog, 95 %-át a központi költségvetés megfinanszírozta. 2010-től 
6 órára  fogja megfinanszírozni, az önkormányzat nem tudja felvállalni a különbözetet. 
Januárban új szerződéseket kötnek. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Vannak olyan emberek, akiknek augusztusban lejárt a szerződésük és 
meghosszabbította a kistérség, azok nyolc órában dolgoznak? 
Tengölics Judit irodavezető 
Igen, mert a már megkötött szerződést nem lehet változtatni. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Az önkormányzat jövőre tervezi a szociális kártya bevezetését? 
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Tengölics Judit irodavezető 
A Monori Polgármesteri Hivatal kezdte ezt el, itt ez nem kerül bevezetésre 
előreláthatólag, mivel alkotmányos kérdést is felvet. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Én ezt nem tartom jó dolognak. 
Egyéb kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, megtárgyalásra és elfogadásra javaslom Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepcióját, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
9/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi 
költségvetési koncepciójának véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  A CKÖ testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi költség- 
  vetési koncepcióját az alábbiak szerint véleményezi: 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a kon- 
  cepcióban megfogalmazottakkal, azt Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselő-testületének megtárgyalásra javasolja. 
  Határidő: 2009. november 12. 
  Felelős:     A CKÖ 
 
 
5./ Egyebek 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Szeretném kérni a kisebbségi önkormányzatot, hogy alapítson egy olyan díjat, amelyet 
2010-ben szeretnénk kiadni a városi ünnepségen azoknak a személyeknek, akik évek 
óta segítették a kisebbségi önkormányzat munkáját, ha van rá lehetőség, s ennek 
akadálya nincs. 
Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 3-4-5 évben rengeteg olyan emberrel találkoztunk, 
aki nagyon sokat segített a kisebbségi önkormányzatunknak és a LUNGO DROM 
Szervezetnek 
Tengölics Judit irodavezető 
Határozatot kellene hozni, meg kellene határozni, hogy mi ez a díj? 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Megkérném Dr. Gazdag Juditot, hogy nézze meg azt, hogy milyen lehetőség van erre. 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Rendben van, ez után utána fogok nézni. 
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Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, bejelentés? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

                      Tóth Zoltán Béla s.k.  Baranyi-Rostás Rodrigó 
 jkv.hit.            CKÖ elnök 
 
 
 
                       Márton Györgyné 
                              jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata 
2080-3/2009. 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Cigány Kisebbségi Önkormányzata ülésének jegyzőkönyve 

2009. november 12. 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
4/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkor- 
   mányzat 2009. I-III. negyedévi beszámolójának 
   elfogadása 
5/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. Együttműködési megállapodás a helyi LUNGO 
   DROM szervezettel 
6/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. Roma nyelv oktatása 
7/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. Roma tánc oktatása 
8/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. A roma tanulók és hátrányos helyzetű tanulók 
   korrepetálása 
9/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi 
   költségvetési koncepciójának véleményezése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lajosmizse Város  
Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
 
2080-3/2009. 
 
 

K I V O N A T  
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 12-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandók ……………… 
 
 
 
9/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi 
költségvetési koncepciójának véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  A CKÖ testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi költség- 
  vetési koncepcióját az alábbiak szerint véleményezi: 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a kon- 
  cepcióban megfogalmazottakkal, azt Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselő-testületének megtárgyalásra javasolja. 
  Határidő: 2009. november 12. 
  Felelős:     A CKÖ 
 
Kihagyva a kihagyandók …… 
 

Kmf. 
 
 Tóth Zoltán Béla s.k.     Baranyi-Rostás Rodrigó s.k. 
  jkv.hit.       CKÖ elnök 
 



 
 
 
 Márton Györgyné 
  jkv.vez. 
 
 
 Kivonat hiteles 
 
 
Lajosmizse Város  
Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
2080-3/2009. 

K I V O N A T  
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 12-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
Kihagyva a kihagyandók ……………… 
 
4/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. 
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi  
beszámolójának elfogadása 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2009. költségvetés I-III. negyedévi 
teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása: 
 

        E Ft-ban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Felelős: CKÖ 

Megnevezés Eredeti előir. Módosított 
előir. 

Teljesítés 

Ellőző évi pénzmaradvány    
Normatív hozzájárulás 571 571 571 
Lajosmizse Város 
Önkormányzatának támogatása 

 250 250 

Központosított állami támogatás 
(feladat alapú) 

 256 256 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
bevételei összesen  571 1 077 1 077 

Személyi juttatás   29 
Munkaadókat terhelő járulék    
Dologi és egyéb folyó kiadások 571 1 077 419 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kiadásai  összesen 571 1 077 448 



Határidő: 2009. november 12. 
Kmf. 

Kihagyva a kihagyandók … 
 
 Tóth Zoltán Béla s.k.    Baranyi-Rostás Rodrigó s.k. 
  jkv.hit.      CKÖ elnök 
 
 Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 Kivonat hiteles 
Lajosmizse Város  
Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
2080-3/2009. 

K I V O N A T  
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 12-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
Kihagyva a kihagyandók ……………… 
 
5/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. 
Együttműködési megállapodás a helyi 
LUNGO DROM szervezettel 

HATÁROZAT 
 
   A Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete egyetért azzal, hogy 
   a helyi LUNGO DROM szervezettel az együttműködés  
   megvalósuljon, s az együttműködési megállapodás aláírásra 
   kerüljön, s felhatalmazza Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi 
   Önkormányzatának elnökét, hogy a megállapodást írja alá. 
   Határidő: 2010. november 12. 
   Felelős:     CKÖ testülete 
 
Kihagyva a kihagyandók …… 
 
 

Kmf. 
Kihagyva a kihagyandók … 
 
 Tóth Zoltán Béla s.k.    Baranyi-Rostás Rodrigó s.k. 
  jkv.hit.      CKÖ elnök 
 
 Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 Kivonat hiteles 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lajosmizse Város  
Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
 
2080-3/2009. 
 
 

K I V O N A T  
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 12-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandók ……………… 
 
 
7/2009. (XI, 12.) CKÖ hat. 
Roma nyelv oktatása 

HATÁROZAT 
 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete elfogadja, hogy a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010-től folytatni kívánja a 
roma nyelv-oktatását 

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

Kmf. 
 
 Tóth Zoltán Béla s.k.     Baranyi-Rostás Rodrigó s.k. 
  jkv.hit.       CKÖ elnök 
 
 



 
 
 Márton Györgyné 
  jkv.vez. 
 
 
 Kivonat hiteles 
 
 
 
 
Lajosmizse Város  
Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
 
2080-3/2009. 
 
 

K I V O N A T  
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 12-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandók ……………… 
 
8/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. 
Roma tánc oktatása 
 

 
HATÁROZAT 

 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete elfogadja, hogy a Cigány  
                      Kisebbségi Önkormányzat 2010-től folytatni kívánja a roma tánc  
                      oktatását. 
  Határidő: 2009. november 12. 
  Felelős:     A CKÖ testülete 
 
Kihagyva a kihagyandók …… 
 

Kmf. 
 
 Tóth Zoltán Béla s.k.     Baranyi-Rostás Rodrigó s.k. 
  jkv.hit.       CKÖ elnök 
 
 
 
 



 Márton Györgyné 
  jkv.vez. 
 
 
 Kivonat hiteles 
 
 
 
 
 
 
Lajosmizse Város  
Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
 
2080-3/2009. 
 
 

K I V O N A T  
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 12-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Kihagyva a kihagyandók ……………… 
 
9/2009. (XI. 12.) CKÖ hat. 
A roma tanulók és hátrányos helyze- 
tű tanulók korrepetálása 

HATÁROZAT 
 
   A Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete elfogadja, hogy a  
                                 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évben is folytatni  
                                 kívánja a roma tanulók, valamint a hátrányos helyzetű tanulók  
                                 korrepetálását. 
   Határidő: 2009. november 12. 
   Felelős:     CKÖ testülete 
  
Kihagyva a kihagyandók …… 
 

Kmf. 
 
 Tóth Zoltán Béla s.k.     Baranyi-Rostás Rodrigó s.k. 
  jkv.hit.       CKÖ elnök 
 
 
 
 



 Márton Györgyné 
  jkv.vez. 
 
 
 Kivonat hiteles 
 
 
 

 


