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Farkas  Ildikó elnök köszönti  az ülésen megjelenteket,  megállapítja,  hogy a tagok határozatképes 
számban megjelentek és az ülést 8.25 perckor megnyitja. Felolvassa a napirendi pontot. 

Rafael  János képviselő  kéri,  hogy  vegyes  ügyek  keretében  vegyék  fel  a  zene  és  tánccsoport 
támogatásának  kérdését  és  az  Enying  Város  Önkormányzatának  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottságának kültagjára tett javaslattételt. 

Farkas Ildikó elnök kéri, hogy aki a vegyes ügyek napirendi pont felvételével egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 

A cigány kisebbségi képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az előterjesztések felvételével egyetértett. 

Farkas Ildikó elnök kéri, hogy aki a módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A cigány kisebbségi képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

Napirend:
1. A 2008. évi költségvetés és a 2008. évre vonatkozó támogatás igénylése
2. Vegyes ügyek

- OKS Bizottság kültagjára javaslattétel
- Zene és tánccsoport támogatási ügye

1.) A 2008. évi költségvetés és a 2008. évre vonatkozó támogatás igénylése

Farkas Ildikó elnök felolvassa a költségvetésre vonatkozó előterjesztést és egyéb hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja. 

A Cigány kisebbségi képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Az enyingi Cigány Kisebbségi  Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008 (I.
31.) számú határozata:
Az enyingi  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott, 
hogy az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja. 

2.) Vegyes ügyek
- OKS Bizottság kültagjának javaslattétel

Rafael  János képviselő  javasolja,  hogy  az  Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottság  kültagjának 
javasolják a kisebbségi önkormányzat képviselőjét Rafael Antal, Árpád u. 60. szám alatti lakost. 

Farkas Ildikó elnök kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 



Az enyingi Cigány Kisebbségi  Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008 (I.
31.) számú határozata:
Az  enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Enying Város Oktatási-, Kulturális és Sportbizottsága kültagjának 
Rafael Antal (Enying, Árpád u. 60.) kisebbségi önkormányzati képviselőt javasolja. 

- Zene és tánccsoport működtetése

Rafael  János képviselő  javasolja,  hogy  hozzon  a  kisebbségi  képviselő-testület  határozatot  arra 
vonatkozóan, hogy a cigány zene és tánccsoportot a költségvetés terhére működteti, valamint, ha lesz 
lehetőse pályázati úton is támogatásért fog folyamodni. 

Farkas Ildikó elnök kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Cigány kisebbségi képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Az enyingi Cigány Kisebbségi  Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008 (I.
31.) számú határozata:
Az  enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a 2008.  évi költségvetés  terhére támogatja  a  Párnebisora zene és 
tánccsoportját. 
Amennyiben  lehetősége  nyílik  rá,  pályázati  úton  kíván  forrást  szerezni  a 
támogatáshoz. 

Illés  József főkönyvelő  elmondja,  hogy  -  ahogyan  már  korábban  Rafael  János  képviselő  úrral 
megbeszélte – idén nem tud a kisebbségi önkormányzat támogatást igényelni, mert 2007. évben nem 
határoztak  meg  feladatot  erre  az  évre,  ami  után  a  támogatás  igényelhető  lenne.  Ezért  a 
költségvetésben nem szerepel erre vonatkozóan támogatási összeg. 

Rafael Antal képviselő javasolja, hogy a 2008. évben is – amennyiben van rá lehetőség – közhasznú 
munkásokat foglalkoztasson a kisebbségi önkormányzat és erre vonatkozóan hozzon határozatot. 

Farkas Ildikó elnök kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Cigány kisebbségi képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Az enyingi Cigány Kisebbségi  Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008 (I.
31.) számú határozata:
Az  enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évben  –  amennyiben  lehetősége  nyílik  rá  –  közhasznú 
dolgozókat kíván foglalkoztatni. 
A foglalkoztatottak számáról az igények ismeretében később fog dönteni. 

Farkas Ildikó elnök egyéb hozzászólás nem lévén az ülést 8.40 perckor bezárja. 

Enying, 2008. január 31.

Farkas Ildikó Rafael Antal
   elnök    hitelesítő


