
JEGYZŐKÖNYV
készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

2008. április 23. napján tartott üléséről

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

Jelen vannak: Farkas Ildikó elnök, Raffael János, id. Raffael János képviselők
Dr. Takács László 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  15.02  perckor  megnyitja.  A 
jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a  jegyzőkönyv  hitelesítésére 
Raffael János képviselőt. Ismerteti a napirendet, majd hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki 
a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Napirend:

1. 2007. évi zárszámadás

1. 2007. évi zárszámadás

Farkas Ildikó elnök átadja a szót dr. Takács László aljegyzőnek.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy a 2007. évi zárszámadás elfogadása – minden 
önkormányzat  számára  –  egy  jogszabályban  előírt  kötelező  dolog.  A  zárszámadást  a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya a melléklet szerint elkészítette.

Farkas  Ildikó elnök  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  a  zárszámadás 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi   Önkormányzat  Képviselő-
testületének 6/2008. (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 2007. évi 
zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

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



2./ A kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 
2007. évben teljesített költségvetését

a.) bevételi főösszegét                820 eFt-ban
b.) kiadási főösszegét               530 eFt-ban 
c.) helyesbített pénzmaradványát:               290 eFt-ban 

határozza meg.

A kisebbségi önkormányzat 2007. évi teljesített bevétele:
a.) 2006. évi állami támogatás címén:         640 eFt-ot
b.) 2005. évi pénzmaradvány címén:        0 eFt-ot
c.) egyéb bevétel címén:         180 eFt-ot tartalmaz

ebből:
- tám.ért. (Enying Önk.)  180 eFt

A kisebbségi önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási 
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások összesen:       530  eFt,
ebből: 

- személyi juttatás:                  0 eFt,
- járulék:      0 eFt,
- dologi:          286 eFt,
- speciális célú pénzeszköz átadás:        244 eFt.

ebből:
= közhasznú bérre 244 eFt

3./ A kisebbségi önkormányzat teljesített költségvetése
      felújítási kiadást:  0,-  Ft,
      beruházási kiadást:  0,-  Ft
      összegben tartalmaz.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Ildikó elnök

Farkas Ildikó elnök több hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 15.05 
perckor bezárja.

Enying, 2008. április 23.

Farkas Ildikó Raffael János
      Elnök    hitelesítő
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