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Az előterjesztés tárgya: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által 

szervezett balatonmáriai táborozás támogatása 
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A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Vikor Levente műszaki ügyintéző 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
 

SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 20. pont 
 

Egészségügyi és szociális bizottság 
 

SZMSZ I. sz. melléklet I/C. 9. pont 

 
Meghívott:  
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata – Hegedűs István elnök 
 
Határozatot kapja:  
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata – Hegedűs István elnök 
 
 
 
 



 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
 
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata megalakulása óta szervezi a hátrányos 
helyzetű gyerekek táboroztatását. A július 23-30-ig tervezett tábor fő célja a cigány 
hagyományőrzés és az egészséges életmódra való nevelés, melyhez több előadás, kirándulás 
és oktatás párosul. Korábbi időszakban a nemzetiségi önkormányzat pályázati forrásból tudta 
részben vagy egészben finanszírozni a szállás és a programok költségét.  A szállás költsége a 
30 gyereknek és az 5 fő kísérő felnőttnek összesen bruttó 208 250 Ft. A nemzetiségi 
önkormányzat költségvetése 2012. évben sajnos nem tudja ezt a költséget teljes mértékben 
finanszírozni és a hátrányos helyzetű gyerekek szüleire nem kívánja áthárítani, ezért kérné a 
testület hozzájárulását, hogy a szállás költségének a felét a nemzetiségi önkormányzat részére 
Komló Város Önkormányzata biztosítsa a Komló Város 2012. évi költségvetéséről szóló 
3/2012. (III.8.) önkormányzati rendelet 7/1 sz. mellékletében foglalt rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás szakfeladat előirányzat terhére.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az illetékes 
bizottságok állásfoglalása figyelembevételével hagyja jóvá.  
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
valamint az egészségügyi és szociális bizottság javaslata figyelembevételével – megtárgyalta 
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett balatonmáriai táborozás támogatásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület a cigány gyerekek balatonmáriai üdültetéséhez szükséges költség 
50 %-át, bruttó 104 125 Ft támogatást biztosít Komló Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata részére a Komló Város 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. 
(III.8.) önkormányzati rendelet 7/1 sz. mellékletében foglalt rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás szakfeladat előirányzat terhére. 

2. A támogatási összeget Komló Város Önkormányzata közvetlenül utalja az üdülő 
kezelését ellátó Városgondnokság számlájára. Az átutalás feltétele, hogy a felmerülő 
költség további 50%-át a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a Városgondnokság 
számlájára előzetesen befizesse. 

3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a 
soron következő költségvetési rendelet módosításkor gondoskodjon. 

 
Határidő:   értelem szerint 
Felelős:     dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
 
Komló, 2012. június 11. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
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