Jegyzőkönyv
Készült: A Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata
képviselő-testületének 2010. 11. 17-én megtartott üléséről.
Jelen vannak: 3 fő kisebbségi képviselő
Kereszti Márta a Ludányhalászi Község Önkormányzatának
jegyzője
A kisebbségi önkormányzat elnöke köszönti a megjelenteket.
Az elnök megállapítja, hogy a kisebbségi képviselő-testület határozatképes,
mivel a 4 fő kisebbségi képviselőből 3 fő jelen van.
A képviselő-testület a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1.Napirend: A 2011. évi költségvetési koncepció előterjesztése, annak
elfogadása
Előterjesztő: Oláhné Ujhelyi Annamária elnök
2. Napirend: Egyebek
1.Napirend: A 2011. évi költségvetési koncepció előterjesztése, annak
elfogadása
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve (I.sz. melléklet)
Az elnök ismerteti a kisebbségi képviselőkkel a költségvetési koncepció
előterjesztésében foglaltakat.
Az előterjesztésben szereplő főbb információk, adatok alapján a kisebbségi
képviselő-testület az alábbiakban készíti el 2011. évi költségvetési koncepciót.
BEVÉTELEK
Általános állami működési támogatás

565 e Ft

KIADÁSOK
- Mobil telefon beszerzés
- Telefon előfizetés
- Internet előfizetés
- Utiköltség
- Saját gépjárműhasználat
- Reprezentáció

5 e Ft
60 e Ft
50 e Ft
50 e Ft
30 e Ft
20 e Ft

- Pályázati önerő
- Rendezvények támogatására
- Iskolai, óvodai felszerelés vásárlás
- Mikulást – est rendezése

100 e Ft
150 e Ft
60 e Ft
40 e Ft

Kiadás összesen:

565 e Ft

Kiadási oldalon szereplő „Rendezvények támogatása” alpontban a kisebbségi
önkormányzat – lehetőségéhez képest – szeretne minden olyan rendezvényt
támogatni, mely a gyermekekkel kapcsolatos. Ilyen pl. iskolai, óvodai farsang,
gyereknap, egyéb tanulmányi versenyek stb.
Oláhné Ujhelyi Annamária elnök:
Az elnök felkéri a kisebbségi képviselő-testületet, hogy amennyiben
egyetértenek a Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011.
évi költségvetési koncepciójának előterjesztésével azt kézfelnyújtással
szavazzák meg.
A javaslattal a jelen lévő 3 fő kisebbségi képviselő közül 3 fő egyhangúan
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Ludányhalászi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2010.(XI.17.) határozata
A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepcióját az I. sz. mellékelt
szerinti tartalommal elfogadja.
2. Napirend: Egyebek
Oláhné Ujhelyi Annamária elnök elmondja, hogy a 2010-es évi Mikulásra és
Karácsonyi ünnepekre már megalakulásuk után pár héttel elkezdték az
adománygyűjtést kisebb-nagyobb vállalatoknál, üzletláncoknál, ami eddig
sajnos eredménytelen volt.
Továbbá elmondja, hogy a sikertelenség betudható részben annak is, hogy nem
volt az adománygyűjtésekkor személyes kapcsolatfelvétel, csupán internetes (email-es) megkeresésekben gyűjtött a kisebbségi önkormányzat adományokat.
Oláhné Ujhelyi Annamária úgy gondolja, ha személyes megkeresések történtek
volna, akkor nagyobb sikerrel járt volna az adománygyűjtés. A személyes
felkeresésekre nem volt lehetőség a kisebbségi önkormányzat anyagi helyzete
miatt, de a 2011. évben szeretne a kisebbségi önkormányzat újból adományokat

gyűjteni az ünnepek előtt és ezt már mindenképp személyesen, nem interneten
keresztül, bízva a nagyobb sikerben.
Több kérdés észrevétel nem lévén az elnök asszony az ülést bezárta.
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