
JEGYZŐKÖNYV
készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

2008. október 16. napján tartott üléséről

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

Jelen vannak: Farkas Ildikó elnök, Raffael János, id. Raffael János, Raffael Antal képviselők
Szörfi István jegyző, Illés József főkönyvi könyvelő
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Farkas  Ildikó elnök  köszönti  az  ülésen  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  tagok 
határozatképes  számban  4  fővel  megjelentek  és  az  ülést  10.00  órakor  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 4 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

Napirend:

1. 2008. évi I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
2. 2008. évi költségvetés módosítása
3. Vegyes ügyek

1. 2008. évi I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Farkas Ildikó elnök ismerteti a határozati javaslatot.  Hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, 
hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi   Önkormányzat  Képviselő-
testületének 7/2008. (X.16.) 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 
I. félévi teljesítéséről az alábbi határozatot hozza:

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

2./ A kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat 
2008. I. félévben teljesített költségvetését

a.) bevételi főösszegét                648 eFt-ban
b.) kiadási főösszegét               584 eFt-ban 



A kisebbségi önkormányzat 2008. I. félévben teljesített bevétele  648 
eFt

a.) 2008. évi állami támogatás címén:       278 eFt
b.) 2007. évi pénzmaradvány címén:  290 eFt
c.) egyéb bevétel címén:     80 eFt 

ebből:
- tám.ért. (Enying Önk. 2007)    60 eFt
- tám ért. Fejér M. Önk.  20 eFt

A kisebbségi önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási 
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások összesen:                            584  eFt,
ebből: 

- személyi juttatás:                  0 eFt,
- járulék:        0 eFt,
- dologi: 384 eFt,
- speciális célú pénzeszköz átadás:            200 eFt.

ebből:
= az önkorm. Saját halottja tem. tám  200 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

2. 2008. évi költségvetés módosítása

Farkas Ildikó elnök ismerteti a határozati javaslatot.  Hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, 
hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

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:
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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 ezerFt
iv. egyéb támogatás    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.
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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

Raffael  Antal  képviselő  megkérdezi,  hogy  jelenleg  mennyi  pénze  van  a  Kisebbségi 
Önkormányzatnak?

Illés  József  főkönyvi  könyvelő  elmondja,  hogy  jelen  pillanatban  440  eFt  van  a 
költségvetésben.

3. Vegyes ügyek

Farkas Ildikó elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata? Javaslat, kérdés 
nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 10.07 perckor bezárja.

Enying, 2008. október 16.

Farkas Ildikó Raffael János
      elnök    hitelesítő
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