
ENYINGI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

Kivonat

az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2008. október 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  8/2008.  (X.16.) 
számú határozata:

Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (2) bekezdése alapján a 2008. évi költségvetés módosításáról az alábbi 
határozatot hozza:

1./ A települési  kisebbségi  önkormányzat  költségvetési határozata a települési kisebbségi 
önkormányzatra vonatkozik.

2./  A  helyi  kisebbségi  önkormányzat  testülete  a  kisebbségi  önkormányzat  2008.  évi 
költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 910 ezerFt-ban
b.) kiadási főösszegét 910 ezerFt-ban határozza 

meg.

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi bevétele:
a.) 2008. évi állami támogatás címén: 540 ezerFt
b.) előző évi pénzmaradvány címén: 290 ezerFt,
c.) támogatásértékű bev.                                   80 ezer Ft

Enying 2007. évi   60 ezerFt,
Fejér Megyei Önkorm.   20 ezer Ft

d.) egyéb bevétel címén:     0 ezerFt 

A kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a testület az 
alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:  910 ezerFt,
ebből: 

- személyi juttatás:        0 ezerFt,
- járulék:     0 ezerFt,
- dologi: 340ezer Ft,
Ebből: 

i. iroda üzemeltetés: 100 ezerFt
ii. irodaszer:         40 ezerFt
iii. utiktg 200 ezerFt 

- speciális célú pénzeszköz átadás: 570 ezerFt.
Ebből: 

i. Közhasznú munkavégzésre:                                  0  ezerFt
ii. Tánccsoportnak,  zene együttesnek átadott:       40 ezerFt
iii. Önk. saj. halottja tám.                                   200 ezerF
iv. egyéb támogatés     330 ezerFt



3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése
      felújítási kiadást:     0 ezerFt,
      beruházási kiadást:  0 ezerFt
      összegben tartalmaz.

4./ A kisebbségi önkormányzat a tartalék keret előirányzatát az alábbiak szerint határozza 
meg:

- általános tartalék:   0 ezerFt,
- céltartalék:                 0 ezerFt.

Az általános tartalék előirányzata az év közben előre nem látható kiadások fedezetére, 
a testület céltartalékot nem tervez.

 Az éves létszámkeret: 0 fő

5./  A  kisebbségi  önkormányzat  bevételei  és  kiadási  előirányzatai  év  közben 
megváltoztathatóak.

6./ Ezen határozat elfogadás napján lép hatályba.

A testület felkéri az Elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a 
települési önkormányzat Polgármesterének.

Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Ildikó elnök

Farkas Ildikó Raffael János 
    elnök                   hitelesítő

A kivonat hiteléül:
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