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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, megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító 
javaslata?

Illés  József főkönyvi  könyvelő  kéri,  hogy  első  napirendi  pontként  a  2009.  évi  I.  félévi 
teljesítésről szóló beszámoló elfogadásáról döntsön a testület.

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

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

Farkas Ildikó elnök kéri, hogy aki a teljes napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Napirend:

1./ A 2009. évi I. félévi teljesítésről szóló beszámoló elfogadása

2./ A  2009.  évi  költségvetés  módosításával  összefüggő  egyes  kérdések 
megtárgyalása

1./ A 2009. évi I. félévi teljesítésről szóló beszámoló elfogadása

Farkas Ildikó elnök átadja a szót Illés József főkönyvi könyvelőnek. 

Illés  József főkönyvi  könyvelő  ismerteti  a  határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  a  testület  a 
beszámolót 878 eFt bevétellel, és 484 eFt kiadással fogadja el.



Farkas Ildikó elnök – hozzászólás, kérdés 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 7/2009. (IX.23.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  65.  §  (2) 
bekezdése  alapján  a  2009.  évi  költségvetésének  I.  félévi 
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 878 EFt-ban
b.) kiadási főösszegét 484  EFt-ban  határozza 

meg.

A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítésének 
bevétele

a.) 2009. évi állami támogatás címén: 336 eFt-ot
b.) előző évi pénzmaradvány címén:     0 eFt-ot
c.) egyéb bevétel címén:     0 eFt-ot 
d.) pénzforgalom nélküli bevétel 542 eFt-ot tartalmaz.

A  kisebbségi  önkormányzat  működési,  fenntartási  kiadási 
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:  304 EFt,

ebből: 
- személyi juttatás:      0  EFt,
- járulék:      0  EFt,
- dologi:   304  EFt,
- speciális célú pénzeszköz átadás:      0 EFt.

(Tánccsoport támogatása)

3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
      felújítási kiadást:             0 

EFt,
      beruházási kiadást:         180 

EFt
összegben tartalmaz.

A  testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  költségvetés  teljesítéséről 
határozatot  haladéktalanul  juttassa  el  a  települési  önkormányzat 
polgármesterének.
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Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Ildikó elnök

2./ A 2009. évi költségvetés módosításával összefüggő egyes kérdések megtárgyalása

Raffael  János képviselő  elmondja,  hogy  a  feladatalapú  állami  támogatásként  megkapott 
51.165,-Ft-ot  a  Párne  Bhisóra  tánccsoport  és  zenekar  támogatására,  illetve  nyelvoktatás 
szervezésére szeretnék fordítani. Tervezik 20-25 eFt értékben egy gitár vásárlását a zenekar 
támogatása céljából. Megjegyzi, hogy a tánccsoport támogatásával kapcsolatban a következő 
ülésen  tudnak  többet  mondani,  mert  egyelőre  nem  tudják  pontosan,  hogyan  alakul  a 
tánccsoport helyzete.

Illés  József főkönyvi  könyvelő  az  elhangzottak  alapján  megfogalmazza  a  határozati 
javaslatot:  „Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az 51.165,- Ft feladatalapú állami támogatásból 25 eFt támogatást nyújt a 
Párne  Bhisóra  nevű  zenekarnak  gitár  vásárlása  céljából,  a  fennmaradó  összegből  pedig 
cigány nyelv oktatását  kívánja  megszervezni,  a  nyelv  használatának felélesztése  céljából. 
Felkéri  Farkas  Ildikó elnököt  a nyelvórák  megszervezésére és  megtartására.  A nyelvórák 
díjazása megbízási szerződés alapján történik.”

Farkas  Ildikó elnök  –  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  –  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 8/2009. (IX.23.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy az 51.165,- Ft feladatalapú állami támogatásból 
25  eFt  támogatást  nyújt  a  Párne  Bhisóra  nevű  zenekarnak  gitár 
vásárlása  céljából,  a  fennmaradó  összegből  pedig  cigány  nyelv 
oktatását  kívánja megszervezni,  a nyelv használatának felélesztése 
céljából.

Felkéri  Farkas  Ildikó  elnököt  a  nyelvórák  megszervezésére  és 
megtartására.  A  nyelvórák  díjazása  megbízási  szerződés  alapján 
történik.

Farkas Ildikó elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek javaslata?

Raffael  János képviselő  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  szeretne  még  egy  laptopot 
vásárolni, és erre 100 eFt szeretnének fordítani.

Illés József főkönyvi  könyvelő elmondja,  hogy ehhez a költségvetésben átcsoportosításra 
van  szükség.  Ismerteti  az  ezzel  kapcsolatos  határozati  javaslatot:  „Az  Enyingi  Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy laptop vásárlására 100 
eFt-ot a dologi kiadásokból a beruházási kiadásokra átcsoportosít.”
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Farkas Ildikó elnök – hozzászólás, kérdés 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 9/2009. (IX.23.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  laptop  vásárlására  100  eFt-ot  a  dologi 
kiadásokból a beruházási kiadásokra átcsoportosít.

Farkas Ildikó elnök több hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 9.18 
perckor bezárja.

Enying, 2009. szeptember 28.

Farkas Ildikó Raffael János
     elnök     hitelesítő
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