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Farkas  Ildikó elnök  köszönti  az  ülésen  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  tagok 
határozatképes  számban  3  fővel  megjelentek  és  az  ülést  9.05  órakor  megnyitja.  A 
jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a  jegyzőkönyv  hitelesítésére 
Raffael  János képviselőt.  Ismerteti  a  napirendet,  majd 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./ A  Fejér  Megyei  Cigány  Területi  Kisebbségi  Önkormányzat  által  nyújtott  
támogatás felhasználása

2./ Mikulás, illetve karácsonyi csomag kiosztása lehetőségének megvitatása

3./ A 2009. évi költségvetés irányelvei

4./ Vegyes ügyek

1./ A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott támogatás 
felhasználása

Farkas Ildikó elnök ismerteti a határozati javaslatot.

Raffael  János  képviselő  elmondja,  hogy  módosító  javaslata,  hogy  az  idei  évben 
mikuláscsomagokat ne osszanak ki, hanem a támogatás teljes összegét élelmiszercsomagok 
kiosztására  fordítsák,  hiszen a jelenlegi  gazdasági  helyzet  miatt  már most  sok családnak 
élelmiszer gondjaik vannak.

Farkas  Ildikó elnök  egyetért  a  javaslattal,  miszerint  a  támogatás  teljes  összegét 
élelmiszercsomagok kiosztására fordítsák.

Illés  József főkönyvi  könyvelő  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  támogatási  összeg 
felhasználását majd bizonylatokkal igazolni kell.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  akkor  a  270.000,-  Ft  összeget,  5.000,-  Ft-os 
családonkénti támogatással 54 család között tudja a kisebbségi önkormányzat felosztani.



Farkas  Ildikó elnök  megkérdezi,  hogy  étkezési  utalványok  kiosztásával  megoldható-e  a 
támogatás?

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  megoldható  az  étkezési  utalvány  kiosztása  is. 
Összefoglalja a módosító javaslatot, miszerint a határozati javaslat 1. pontja törlésre kerül, a 
2-es pont pedig 1-es pontra módosul az alábbi szöveggel: „Karácsonyi ünnep alkalmából 5.000,-  
Ft-os  étkezési  utalványok  kiosztása  a  rászoruló  cigány  kisebbségi  családok  számára  (54  család),  
melynek tervezett összege 270.000,- Ft.”

Farkas  Ildikó elnök  –  több  módosító  javaslat  nem lévén  –  kéri,  hogy aki  az  elhangzott 
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi   Önkormányzat  Képviselő-
testületének 9/2008. (XI.12.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Cigány  Területi  Kisebbségi 
Önkormányzat  által  nyújtandó  támogatási  összeg  felhasználására 
vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítja:

− A határozati javaslat 1. pontja törlésre kerül.
− A határozati javaslat 2. pontja 1-es pontra módosul az alábbi 

szöveggel:  „Karácsonyi  ünnep alkalmából  5.000,-  Ft-os  étkezési  
utalványok  kiosztása  a  rászoruló  cigány  kisebbségi  családok  
számára (54 család), melynek tervezett összege 270.000,- Ft.”

Farkas Ildikó elnök kéri,  hogy aki a módosítással együtt a határozati  javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi   Önkormányzat  Képviselő-
testületének 10/2008. (XI.12.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy  határozott, hogy  a  Fejér  Megyei  Cigány  Területi  Kisebbségi 
Önkormányzat  30/2008.  (X.15.)  számú  határozatával  nyújtott 
270.000,- Ft támogatást az alábbi célra kívánja fordítani:

1. Karácsonyi ünnep alkalmából 5.000,-  Ft-os  étkezési  utalványok 
kiosztása  a  rászoruló  cigány  kisebbségi  családok  számára  (54 
család), melynek tervezett összege 270.000,- Ft.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  az  elnököt  a  támogatási 
megállapodás, a hozzá kapcsolódó adatlap és nyilatkozat aláírására 
és a Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat részére 
történő megküldésére.
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Határidő: megállapodás aláírása tekintetében azonnal,
az étkezési jegyek kiosztása tekintetében folyamatos

Felelős: Farkas Ildikó elnök

2./ Mikulás, illetve karácsonyi csomag kiosztása lehetőségének megvitatása

Raffael János képviselő elmondja, hogy összesen 101 rászoruló családot számoltak össze, így 
szeretnék, hogy az önkormányzat vagyonából a fennmaradó többi család is kapjon étkezési 
utalványt karácsonyra.

Illés  József főkönyvi  könyvelő  elmondja,  hogy  akkor  a  fennmaradó  47  család  számára, 
szintén 5.000,- Ft-os étkezési utalvány kiosztásával felhasználhat a testület még 235.000,- Ft-
ot.

id.  Raffael  János képviselő  megkérdezi,  hogy  mennyi  pénze  van  jelenleg  a  kisebbségi 
önkormányzatnak?

Illés József főkönyvi könyvelő elmondja, hogy jelenleg 340 eFt-ja van az önkormányzatnak. 
Ha ebből  235  eFt-ot  felhasználnak  étkezési  utalványokra,  akkor  105  eFt-juk  még marad, 
amely összeget felhasználhatnak még útiköltség-térítésre, illetve átvihetik a következő évre. 
Megkérdezi, hogy az utalványok kiosztását mikorra tervezik?

Raffael János képviselő elmondja, hogy december első felére tervezik a kiosztást.

Illés József főkönyvi könyvelő elmondja, hogy az utalványok kiosztásánál szükség van egy 
lista készítésére, amelynek tartalmaznia kell a támogatottak nevét, lakcímét, születési idejét, 
helyét, anyja nevét, adó- illetve TAJ számát. Ezt a listát az utalványok átadásakor alá kell 
írattatni a családokkal. Az elszámoláskor szükség van az átvételek igazolására.
  
Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy szükséges ennek az összegnek a felhasználásáról is 
határozatot  hozni,  amely  az  elmondottak  alapján  úgy  szól  hogy:  „Az  Enyingi  Cigány 
Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott, hogy  a  karácsonyi  ünnep 
alkalmából 47 rászoruló cigány kisebbségi családot (a 10/2008. (XI.12.) számú határozattal 
érintett 54 családon felül) támogat, családonként 5.000,- Ft-os étkezési utalvánnyal, összesen 
235.000,-  Ft  összeggel,  mely  összeget  a  2008.  évi  költségvetés  terhére  biztosít.  Határidő: 
folyamatos, Felelős: Farkas Ildikó elnök” 

Farkas  Ildikó elnök  kéri,  hogy  aki  az  elhangzott  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi   Önkormányzat  Képviselő-
testületének 11/2008. (XI.12.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a karácsonyi ünnep alkalmából 47 rászoruló 
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cigány kisebbségi  családot  (a  10/2008.  (XI.12.)  számú határozattal 
érintett  54  családon  felül)  támogat,  családonként  5.000,-  Ft-os 
étkezési utalvánnyal, összesen 235.000,- Ft összeggel, mely összeget 
a 2008. évi költségvetés terhére biztosít.

Határidő: folyamatos
Felelős: Farkas Ildikó elnök

3./ A 2009. évi költségvetés irányelvei

Illés József főkönyvi könyvelő elmondja, hogy a 2009. évi költségvetés megvitatása miatt 
november végén még kell az önkormányzatnak üléseznie, jelen ülésen a főbb irányelveket 
szeretné, ha megvitatná a testület.

Raffael  János  képviselő  javasolja,  hogy  a  jövő  évben  fizessenek  tiszteletdíjat  a 
képviselőknek.

Illés  József főkönyvi  könyvelő  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  kisebbségi 
önkormányzatokról  szóló  törvény  kimondja,  hogy  a  képviselői  tiszteletdíj  az  elnök 
tiszteletdíjának ¼-e lehet, az alelnök tiszteletdíja pedig az elnök tiszteletdíjának ½ része lehet. 
Ez bruttó 20 eFt elnöki díj  esetében 10 eFt-os alelnöki tiszteletdíjat,  és 5 eFt-os képviselői 
tiszteletdíjat jelent.

Raffael János képviselő jelzi, hogy ő fenntartja a javaslatát, de a rá eső részről lemond a többi 
tag javára. 

Farkas Ildikó elnök elmondja, hogy ő sem tart igényt a tiszteletdíjra, véleménye szerint a 
rendelkezésükre álló összeget hasznosabb célra fordítsák. Több hozzászólás nem lévén kéri, 
hogy aki Raffael János képviselő azon javaslatával egyetért, hogy a 2009. évi költségvetésben 
szereplő összeget a képviselők tiszteletdíjára fordítsák, kézfeltartással szavazzon.

A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az  
alábbi határozatot hozta: 

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi   Önkormányzat  Képviselő-
testületének 12/2008. (XI.12.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a Képviselő-testület tagjai számára 2009. évben 
tiszteletdíj  fizetésére irányuló javaslatot  elutasítja,  azt  nem kívánja 
szerepeltetni a 2009. évi költségvetésben.

Illés József főkönyvi  könyvelő elmondja,  hogy korábban tájékoztatták az elnök asszonyt 
arról,  hogy  lehetőség  van  többletfeladatok  ellátása  esetén,  nagyobb  mértékű  állami 
támogatás felvételére.  Megkérdezi,  hogy többletfeladat tekintetében van-e már javaslata a 
testületnek?
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Farkas Ildikó elnök elmondja, hogy a tánccsoportjuk jelenleg is működik, de úgy veszi észre, 
hogy  Enyingen  nem  tartanak  igényt  a  munkájukra,  a  fellépéseikre.  A  Művelődési  Ház 
vezetőjének  hozzáállása  véleménye  szerint  nem megfelelő,  nem ad  lehetőséget  a  próbák 
megtartására, Enyingen egyszer sem hívták meg őket kulturális bemutatók alkalmából, ezért 
úgy  érzi,  hogy  ebben  a  városban  senki  sem  kíváncsi  a  tevékenységükre.  A  Művelődési 
Házban lévő irodájuk olyan kicsi, hogy képtelenség használni, ezért nem is szoktak bejárni. 
Megjegyzi, nem érti, hogy mi az oka a Művelődési Ház vezetője és a köztük fennálló rossz 
viszonynak. 

Mihályfi  Gábor aljegyző  sajnálatosnak  tartja  a  történteket,  de  kéri,  hogy  jelenleg  a 
költségvetés tervezése kapcsán az irányelveket próbálják meg meghatározni.

Illés József főkönyvi könyvelő elmondja, hogy először azt kell eldöntenie a testületnek, hogy 
igényelnek-e többlettámogatás a többletfeladatokhoz? Az erre vonatkozó igényt december 
elején be kell nyújtani.

Farkas Ildikó elnök elmondja, hogy át fogják nézni, hogy milyen feladatokra lehet igényelni 
a támogatást, és november végén döntenek.

Raffael  János  képviselő  javasolja,  hogy  a  2009.  évi  pénzüket  fordítsák  a  tánccsoportra, 
útiköltségre és dologi kiadásokra.

Illés József főkönyvi könyvelő megkérdezi, hogy a tánccsoport tekintetében milyen összegű 
támogatásra gondoltak?

Raffael  János  képviselő  elmondja,  hogy  körülbelül  120-140  eFt  összeggel  támogatnák  a 
tánccsoportot, a fennmaradó pénzt pedig dologi kiadásokra fordítanák.

Illés József főkönyvi könyvelő elmondja, hogy akkor 400 eFt maradna a dologi kiadásokra. 
Megkérdezi, hogy a jövő héten tarthatnának-e egy újabb ülést, mert akkor addigra átnézi a 
kormányrendeletet a plussz támogatás tekintetében.

Farkas  Ildikó elnök  elmondja,  hogy természetesen tarthatnak  jövő  héten  ülést,  és  akkor 
dönthetnek a plussz támogatás kérdésében és megszavazhatják a 2009. évi költségvetést is, 
addig pedig még átbeszélik a lehetőségeket.

4./ Vegyes ügyek

id.  Raffael  János képviselő  megkérdezi,  hogy  Enying  Város  Önkormányzata  milyen 
összegben tudná támogatni a kisebbségi önkormányzatot?

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy amennyiben bármilyen kérdésben a  kisebbségi 
önkormányzatnak  javaslata,  vagy  kérése  van,  azt  bármikor  beterjesztheti  a  városi 
önkormányzat képviselő-testülete elé, és a képviselő-testület, ha indokoltnak tartja a kérést, 
megítélhet  anyagi  támogatást.  Enying  Város  Jegyzője  és  ő,  mint  aljegyző  támogatás 
kérdésében kívülálló, egyedül a 14 tagú képviselő-testület jogosítványa ennek a megítélése.

id.  Raffael  János képviselő  elmondja,  hogy  például  a  városi  önkormányzat  kijelölhetne 
olyan  erdőterületet,  amelyet  a  családok  kiritkíthatnának,  vagy  a  gallyakat 
összeszedegethetnék, hogy ezáltal is a téli időszakra tüzelőhöz jussanak. 
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Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  ezt  is  a  képviselő-testülettől  kell  kérni,  bár 
tudomása  szerint  a  legtöbb  önkormányzati  tulajdonú  –  a  képviselő  által  felvetett  célnak 
megfelelő - terület bérbe van adva, és így a bérbevevő joga a használatról való döntés. Azt, 
hogy van-e megfelelő önkormányzati használatú erdőterület, arról a Polgármesteri Hivatal 7-
es irodájában tájékoztatást tudnak adni. 

id. Raffael János képviselő megjegyzi, hogy jó lenne valamilyen lehetőséget találni, mert sok 
család rá van utalva a fagyűjtéses módszerre.

Farkas Ildikó elnök – több hozzászólás, kérdés nem lévén – megköszöni a részvételt és az 
ülést 9.45 órakor bezárja.  
 

Enying, 2008. november 13.

Farkas Ildikó Raffael János
     elnök     hitelesítő
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