
Jegyzőkönyv

készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2009. április 23. napján tartott üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Farkas Ildikó elnök, Raffael János, Raffael Antal képviselők
Tóth Dezső polgármester, Mihályfi Gábor aljegyző,
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  9.05  perckor  megnyitja.  A 
jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a  jegyzőkönyv  hitelesítésére 
Raffael János képviselőt. Ismerteti a napirendet, megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító 
javaslata?

Mihályfi  Gábor  aljegyző  elmondja,  hogy  a  2-es  napirendi  pontnál  az  Együttműködési 
Megállapodás  még  nem  érkezett  meg,  csak  egy  előzetes  Együttműködési 
Szándéknyilatkozat,  így  kéri,  hogy  a  napirendi  pontot  módosítsák  Együttműködési 
Szándéknyilatkozat elfogadására. 

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

A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal a napirend módosítást elfogadta.

Farkas  Ildikó elnök –  több 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 2008. évi zárszámadásról szóló határozat elfogadása

2./ TÁMOP  3.3.5/A  „Tanoda  programok  támogatása”  című  pályázathoz 
kapcsolódó Együttműködési Szándéknyilatkozat elfogadása

3./ Vegyes ügyek

1./ A 2008. évi zárszámadásról szóló határozat elfogadása

Farkas Ildikó elnök ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. 



Illés József főkönyvi  könyvelő kéri,  hogy határidőnek 2009.  április  29.  napját,  felelősnek 
pedig Farkas Ildikó elnököt jelöljék meg.

Farkas Ildikó elnök – több észrevétel nem lévén – kéri,  hogy aki a kiegészített 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 3/2009. (IV.23.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  az 
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.30)  Korm. 
rendelet 29.§ (3) bekezdése és 36. § (5) bekezdése alapján a 2008. évi 
zárszámadásáról 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 költségvetés teljesítésének
a.) bevételi főösszegét 1.497 eFt-ban
b.) kiadási főösszegét 1.322 eFt-ban 

határozza meg.

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi bevételének teljesítése:
a.) 2008. évi állami támogatás címén: 555 eFt
b.) előző évi pénzmaradvány címén: 542 

eFt,
c.) támogatásértékű bev.                           350 eFt

Enying 2007. évi          60 eFt,
Fejér Megyei Önkorm.          20 eFt
Fejér Megyei Kis. Önkorm.         270 eFt

d.) egyéb bevétel címén:   50 eFt 

A  kisebbségi  önkormányzat  működési,  fenntartási  kiadási 
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:           1.322 eFt,
ebből: 

- személyi juttatás:     0 eFt,
- járulék:                  0 eFt,
- dologi:            1.322 eFt,
Ebből: 

i. iroda üzemeltetés:           0 eFt
ii. irodaszer:              0 eFt

iii. utiktg 557 eFt 
iv. kis.önk.saját halottja 200 eFt
v. Tánccsoport utiktg.   40 eFt

vi. Élelmiszercsomag   270 eFt
vii. Élelmiszercsomag   255 eFt
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- speciális célú pénzeszköz átadás:  0 eFt.

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

4./ A kisebbségi önkormányzat záró pénzkészlete 90 eFt.

5./ Ezen határozat elfogadás napján lép hatályba.

A  testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  zárszámadási  határozatot 
haladéktalanul  juttassa  el  a  települési  önkormányzat 
polgármesterének.

Határidő: 2009. április 29. 
Felelős: Farkas Ildikó elnök

2./ TÁMOP 3.3.5/A „Tanoda programok támogatása”  című pályázathoz  kapcsolódó 
Együttműködési Szándéknyilatkozat elfogadása

Farkas  Ildikó elnök  elmondja,  hogy  a  Boróka  Alapítvány  megkereste  a  Kisebbségi 
Önkormányzatot azzal a céllal, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 
– TÁMOP pályázat keretében – egy Tanodát alakítson ki, és ennek megvalósításához kéri az 
önkormányzat  együttműködését.  Mivel  a  Tanoda  létesítése  a  kisebbséghez  tartozó 
gyermekek  számára  is  előnyös  lesz,  így  személy  szerint  támogatja  az  Együttműködési 
szándéknyilatkozat  aláírását.  Ismerteti  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot, 
módosítva  a  szándéknyilatkozat  elfogadására  vonatkozóan.  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  Képviselő-
testületének 4/2009. (IV.23.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  „TÁMOP  -  3.3.5/A/08/1/KMR  Tanoda 
programok támogatása” tárgyú pályázat megvalósítása érdekében – 
a  határozat  melléklete  szerinti  –  Együttműködési 
Szándéknyilatkozatot  elfogadja  a  „Boróka”  Mozgássérült 
Gyermekek  Fejlesztéséért  Alapítvány  támogatása  érdekében 
(képviseli:  Megyeriné Tóth Gabriella,  székhely: 8130 Enying, Sport 
köz 26.).

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szándéknyilatkozat 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Ildikó elnök  
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3./ Vegyes ügyek

Farkas Ildikó elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata a vegyes ügyek 
között?

Raffael Antal képviselő jelzi, hogy le szeretne mondani képviselői megbízatásáról.

Mihályfi Gábor aljegyző kéri, hogy tartsanak egy rövid szünetet, amíg utánanéznek a jogi 
szabályozásnak, hogy 3 képviselővel még működhet-e a Kisebbségi Önkormányzat.

Farkas Ildikó elnök rövid szünetet rendel el.

9.10 perctől 9.13 percig szünet.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a jogszabály alapján 3 fővel még tovább működhet 
a Kisebbségi Önkormányzat, de felhívja rá a figyelmet, hogy szükséges írásban is benyújtani 
a lemondást.

Raffael Antal képviselő elmondja,  hogy lemondásának fő oka,  hogy véleménye szerint a 
kisebbségi önkormányzat nem áll ki tevőlegesen a helyi cigányság érdekei mellett. Például a 
sajnálatos  veszprémi  gyilkosság  alkalmával  sem  tett  semmit  az  önkormányzat,  a  média 
támadta a cigányokat, de ők, mint az önkormányzat tagjai nem nyilatkoztak, nem védték 
meg a helyi cigányokat.

Farkas Ildikó elnök több hozzászólás, kérdés nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést 
9.15 perckor bezárja.

Enying, 2009. április 30.

Farkas Ildikó Raffael János
      elnök    hitelesítő
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