
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor  
                megtartott képviselő-testületi üléséről 
 
Jelen vannak: Baranyi-Rostás Rodrigó  CKÖ elnök 
   Lakatos Pál   CKÖ tag 
   Tóth Zoltán Béla  CKÖ tag 
 
Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Nagy Erzsébet települési képviselő 
      Koller Dániel települési képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön megjelenteket. Külön köszöntöm  
Nagy Erzsébet települési képviselő Asszonyt és Koller Dániel települési képviselő 
Urat. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete határozatképes, mert az 5 fő CKÖ tagból 3 fő 
jelen van.  
A jegyzőkönyv hitelesítésével javaslom megbízni Lakatos Pált. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 
jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta Lakatos Pált. 
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 –azt 
alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Előterjesztő: 
 
1./ CKÖ 2010. évi költségvetése    Baranyi-Rostás Rodrigó 
        CKÖ elnök 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata   Baranyi-Rostás Rodrigó 
      2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének CKÖ elnök 
      véleményezése 
3./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
CKÖ 2010. évi költségvetése 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Az állami támogatás 565.000.- Ft, a tavalyi évről maradt 48.000.- Ft, ez összesen 
613.000.- Ft. Ez a költségvetés nem tartalmazza azt az összeget, amit a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat igényel majd Lajosmizse Város Önkormányzatától. Tudjuk, 
hogy a válság miatt kemény megszorítások vannak, ezért úgy gondolta a CKÖ, hogy a 
tavalyi szinten szeretné igényelni a támogatást. Tavaly 250.000.- Ft volt a CKÖ 
támogatása, az idén is ennyit szeretnénk igényelni, melyet rendezvények és működési 
kiadásokra szeretnénk fordítani. Úgy gondolom, hogy ez a 250.000.- Ft a CKÖ 
munkájához nélkülözhetetlen. Önkormányzatunk beadta a feladatalapú támogatásra a 
pályázatot, de csak áprilisban bírálják majd el. Szeretnénk igényelni 250.000.- Ft-ot 
Lajosmizse Város Önkormányzatától. Ha ezt megkapjuk, akkor a költségvetésünket 
módosítani fogjuk. 
Kérdezem, hogy a CKÖ 2010. évi költségvetésével kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését elfogadta, s az alábbi 
határozatot hozta: 
1/2010.  (II..09.) CKÖ hat. 
Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatának 2010. évi költség- 
vetése 

HATÁROZAT 
 

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: 

ezer Ft-ban 
            Bevételek:        
 Támogatásértékű működési bevétel központi  
 költségvetési szervtől      565 
 Pénzforgalom nélküli bevétel       48 

(2009. évi pénzmaradvány)                
Összes bevétel:      613  

 Kiadások: 
Személyi juttatás        42  
Munkaadókat terhelő járulékok      12 
 
Készletbeszerzés      100    
Telefon, internet      150 
Szállítás         15 
Villany       100 
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Víz            5 
Gáz          10                                 
Kiküldetés         38             
Egyéb            - 
Reprezentáció         34 
ÁFA          95 
SZJA          12 
Dologi kiadások összesen:                            559 
 
Összes kiadás:      613 

 Felelős: CKÖ testülete 
 Határidő:  2010. február 09. 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének 
véleményezése 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Ebben kérnék segítséget Tengölics Judit irodavezető asszonytól, vagy Basky András 
polgármester Úrtól. 
Basky András polgármester 
Mint minden évben, az idén is nagy nehézséggel kezdtünk neki a költségvetés 
összeállításához. Ebben az évben kb. 50 M/Ft az az összeg, amivel kevesebb bevétellel 
számolunk.  
Vannak folyamatban levő beruházásaink, amik egyben kötelezettségeink is, amiket 
meg kellene valósítani: 

- A szennyvízcsatorna beruházást tovább szeretnénk folytatni. 
- Egy bölcsődés pályázatunk is beadásra került. 
- Van egy városháztéri rehabilitáció, amiről még nem tudunk semmit. 
- Temető felújítás, ravatalozó és térburkolat javítás. 
- Térfigyelő rendszert szeretne az önkormányzat kialakítani. 
- Egészségház átalakításánál felvetődött, hogy az idősek napközi otthonát is 

ebben az épületben kellene elhelyezni. 
A tavalyi évben ezen megkezdett beruházásainkra 112 M/Ft-ot különítettünk el, ezt  
nem költöttük el. 
Az intézmények által benyújtott igényeket nem tudjuk kielégíteni. anyagi fedezet 
hiányában, illetve csak azokat a beruházási igényeket, amelyek halaszthatatlanok, mint 
pld. a kollégium konyhájánál a melegítő pult kialakítása. Ezt már az ÁNTSZ is 
megkifogásolta. 
Az intézményvezetőket arra kértük, hogy ahol lehet, fogják vissza a költségeket. A 
könyvtárnál a könyvvásárlást, folyóirat vásárlást sem tudjuk az előző évihez hasonlóan 
folytatni. 
Csökkentettük a társadalmi szervezetek, a sport és egyéb szervezetek támogatására 
szánt támogatási összeget. Az előző évben ez a támogatási összeg 21 M/Ft volt, ebben 
az évben pedig 15.238.000.- Ft. 
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Be van tervezve az OTP feletti egyik szolgálati lakás értékesítése is, hogy az elkezdett 
beruházásainkat tovább tudjuk vinni. Ez is segít abban, hogy az önkormányzatnak még 
nem kell hitelt felvenni, valamint az intézmények pozitív hozzáállása is. Ez a jelenlegi 
viszonyok között nagyon nagy szó, hogy ilyen költségvetési tervezetet tudunk a 
Képviselő-testület elé terjeszteni.  Lesz 1,5 M/Ft-os tartalékunk, ami nagyon kevés.  
Az előző évben volt 1.000.0000.- Ft polgármesteri keret, melynek odaítéléséről a 
polgármester saját hatáskörében dönthetett, valamint a testvérvárosi kapcsolatok 
fenntartására. Most a két feladatra 500.000.- Ft van betervezve. 
Az előző évben volt az orvosoknak működésre 40.000.- Ft/hó támogatás, most 
30.000.- Ft/hó van betervezve. 
A CKÖ keretét is csökkentettük, nem tudjuk, hogy mennyi támogatást tudunk adni. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Az átmeneti segélykeret kevesebb lesz, mint tavaly? 
Basky András polgármester 
Ezt nem csökkentettük az idén sem. Viszont van az önkormányzatnak egy 1.500.000.- 
Ft-os kezességvállalási feladata az újonnan beinduló lakhatási program megvalósítása 
kapcsán. Ebbe a programba kb. 15 család kapcsolódhat be úgy, hogy havonként 
meghatározott összeggel takarékoskodik, arányosan hozzátesz neki ugyan annyi 
összeget, s ha megfelelőnek találja a bank a partnert, akkor még adhat neki hitelt is. Itt 
lesz az önkormányzatnak kezességvállalási feladata, viszont az önkormányzat 
meggondolja, hogy kit fog beválasztani ebbe a programba. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-
tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
2/2010. (II. 09.) CKÖ hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének 
véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Lajosmizse 
  Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét elfo- 
  gadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Ön- 
  kormányzata Képviselő-testületének. 
  Határidő: 2010. február 09. 
  Felelős:     CKÖ testülete 
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Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Van-e még egyéb kérdése, észrevétele, bejelentenivalója valakinek? 
Nagy Erzsébet települési képviselő 
Ismerve a CKÖ 2009. évi és az azt megelőző évek munkáját és azt a fajta igyekezetét, 
amit sikerült beteljesítenie, hogy sikerült a feladatellátáshoz szükséges normatíva 
lehívását megvalósítani, s ezzel a költségvetésük egy részét letenni az asztalra, s olyan 
célokra visszafordítani, amik hasznosak a roma fiatalok körében. Ezek olyan 
kezdeményezések, amiket ha Lajosmizse Város Önkormányzata tud támogatni, jó 
lenne, ha továbbra is tudná támogatni, s ha van olyan szervezet, aki kevesebb 
támogatással is életképes, ott próbáljunk kisebb támogatást adni, mert ezek a 
kezdeményezések, amiket a CKÖ elindított, jó lenne, ha tovább folytatódna. Én úgy 
látom, hogy biztos van olyan szervezet, ahol jobban lehet csökkenteni a támogatást, 
mint a CKÖ-nél. 
Basky András polgármester 
Köszönjük az észrevételt. 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, bejelentenivaló, észrevétel van-e még a jelenlevők 
részéről? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 

    Baranyi-Rostás Rodrigó 
  CKÖ elnök 

 
         Lakatos Pál 
   jkv.hit. 
 
        Márton Györgyné 
   jkv.hit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


