Jegyzőkönyv
készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. július 19. napján tartott nyílt üléséről

Helye:

Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak:

Farkas Ildikó elnök, Raffael János, id. Rafael János képviselők
Illés József főkönyvi könyvelő
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Farkas Ildikó elnök köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a tagok
határozatképes számban 3 fővel megjelentek és az ülést 9.10 perckor megnyitja. A
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Raffael János képviselőt. Ismerteti a napirendet, módosító javaslat nem lévén, kéri, hogy aki
a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirend:

1./

1./

A 2009. évi költségvetés teljesítéséről és pénzmaradvány felhasználásról

2./

A 2010. évi költségvetés I. negyedéves teljesítéséről

3./

A 2010. évi állami támogatás felhasználásáról

4./

A 2010. évi költségvetés módosítása

A 2009. évi költségvetés teljesítéséről és pénzmaradvány felhasználásról

Farkas Ildikó elnök ismerteti a határozati javaslatot. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
testületének 4/2010. (VII. 19.) számú határozata:

Képviselő-

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (2) bekezdése
alapján a 2009. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi
határozatot hozza:

1./ A települési kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló határozata a települési kisebbségi
önkormányzatra vonatkozik.
2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi
önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítésének
a.) bevételi főösszegét
829EFt-ban
b.) kiadási főösszegét
750EFt-ban
határozza meg.
A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítésének
bevétele
a.) 2009. évi állami támogatás címén:
573 eFt-ot
b.) 2009. évi feladatalapú áll. tám. címén 102 eFt-ot
c.) előző évi pénzmaradvány címén:
154 eFt-ot
d.) egyéb bevétel címén:
0 eFt-ot
A kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 247 EFt,
ebből:
- személyi juttatás:
42 EFt,
- járulék:
4 EFt,
- dologi:
396 EFt,
- speciális célú pénzeszköz átadás:
60 EFt.
(Tánccsoport támogatása)
3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
felújítási kiadást:
0 EFt,
beruházási kiadást:
275
EFt
összegben tartalmaz.
4./ A kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa 79 EFt. Ebből 35
eFt-ot 2009. december havi útiköltségre, a fennmaradó 44 ezer Ftot 2010. évi dologi kiadásokra kell felhasználni.
A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetés teljesítéséről szóló
határozatot haladéktalanul juttassa el a települési önkormányzat
polgármesterének.
Határidő:
Felelős:
2./

folyamatos
Farkas Ildikó elnök

A 2010. évi költségvetés I. negyedéves teljesítéséről

Farkas Ildikó elnök ismerteti a határozati javaslatot. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
testületének 5/2010. (VII. 19.) számú határozata:

Képviselő-

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (2) bekezdése
alapján a 2010. évi költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről az
alábbi határozatot hozza:
1./A
települési
kisebbségi
önkormányzat
költségvetési
koncepciójáról szóló határozata a települési kisebbségi
önkormányzatra vonatkozik.
2./A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi
önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját
a.) bevételi főösszegét
283.000,- Ft-ban
b.) kiadási főösszegét
160.000,- Ft-ban
határozza meg.
A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevétele:
a.) 2010. évi állami támogatás címén: 283.000,- forintot,
b.) 2010. évi feladatalapú támogatás címén
0,- forintot,
c.) előző évi pénzmaradvány címén:
0,- forintot,
d.) egyéb bevétel címén:
0,- forintot
tartalmaz.
A kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: 160.000,- Ft,
ebből:
- személyi juttatás:
0,- Ft,
- járulék:
0,- Ft,
- dologi:
160.000,- Ft,
- speciális célú pénzeszköz átadás:
0,- Ft.
(Tánccsoport, zenekar támogatása)
3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése
felújítási kiadást:
beruházási kiadást:
összegben tartalmaz.

0,- Ft,
0,- Ft

A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot
haladéktalanul
juttassa
el
a
települési
önkormányzat
polgármesterének.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Farkas Ildikó elnök
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3./

A 2010. évi állami támogatás felhasználásáról

Farkas Ildikó elnök ismerteti a kisebbségi nyelvoktatással kapcsolatos határozati javaslatot.
Illés József főkönyvi könyvelő kéri, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy az
elfogadással egyidejűleg a korábban meghozott 18/2009. (XI.30.) számú határozatot
visszavonják.
Farkas Ildikó elnök – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a módosított határozati
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
testületének 6/2010. (VII. 19.) számú határozata:

Képviselő-

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a kisebbségi nyelvoktatásra 80 eFt bér és
járulékkiadást biztosít a feladatalapú támogatás terhére. A megbízási
díj Farkas Ildikó és Raffael János részére a 12-12 óra oktatás
elszámolása alapján fizethető ki.
Ezzel egyidejűleg a testület a 18/2009. (XI.30.) számú határozatát
visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Farkas Ildikó elnök
Raffael János képviselő
2010. július 31.

Farkas Ildikó elnök ismerteti a Párne Bhisóra zenekar támogatásával kapcsolatos határozati
javaslatot. Módosító javaslat, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
testületének 7/2010. (VII. 19.) számú határozata:

Képviselő-

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Párne Bhisóra zenekar részére 80eFt
támogatást biztosít, a feladatalapú támogatás terhére.
Felelős:
Határidő:

Farkas Ildikó elnök
2010. szeptember 30.
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4./

A 2010. évi költségvetés módosítása

Farkas Ildikó elnök ismerteti a határozati javaslatot.
Illés József főkönyvi könyvelő elmondja, hogy a IV. negyedévi kiadásokra tartalékba
helyezett 142.000,- Ft összegről a testület majd csak azt követően tud döntést hozni, ha a
kialakult helyzetet figyelembe véve a Magyar Államkincstár, illetve a Közigazgatási Hivatal
az erre vonatkozó tájékoztatóját megküldi.
Farkas Ildikó elnök – több hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
testületének 8/2010. (VII. 19.) számú határozata:

Képviselő-

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (2) bekezdése
alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:
1./ A települési kisebbségi önkormányzat költségvetéséről szóló
határozata a települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.
2./A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi
önkormányzat 2010. évi költségvetési
a.) bevételi főösszegét
807.000,- Ft-ban
b.) kiadási főösszegét
807.000,- Ft-ban
határozza meg.
A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetési bevétele:
a.) 2010. évi állami támogatás címén: 568.000,- forintot,
b.) 2010. évi feladatalapú támogatás címén
160.000,- forintot,
c.) előző évi pénzmaradvány címén:
79.000,- forintot,
d.) egyéb bevétel címén:
0,- forintot
tartalmaz.
A kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
665.000,- Ft,
ebből:
személyi juttatás:
64.000,Ft,
járulék:
16.000,Ft,
dologi:
505.000,Ft,
speciális célú pénzeszköz átadás:
80.000,Ft.
(Tánccsoport, zenekar támogatása)
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3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése
felújítási kiadást:
beruházási kiadást:
összegben tartalmaz.

0,- Ft,
0,- Ft

4./ A kisebbségi önkormányzat a tartalék keret előirányzatát az
alábbiak szerint határozza meg:
általános tartalék:
0,Ft,
céltartalék:
tartalék (IV. negyedévi kiadásokra)
142.000,- Ft.
Az éves létszámkeret: 0 fő
5./ A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatóak.
6./ A kisebbségi önkormányzat 1/2010. (I.28) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot
haladéktalanul
juttassa
el
a
települési
önkormányzat
polgármesterének.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Farkas Ildikó elnök

Farkas Ildikó elnök – több kérdés, hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt, és az
ülést 9.15 perckor bezárja.
Enying, 2010. július 19.

Farkas Ildikó
elnök

Raffael János
hitelesítő
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