
JEGYZŐKÖNYV
készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

2009. február 04. napján tartott üléséről

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

Jelen vannak: Farkas Ildikó elnök, Raffael János, id. Raffael 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  9.05  perckor  megnyitja.  A 
jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a  jegyzőkönyv  hitelesítésére 
Raffael János képviselőt. Ismerteti a napirendet, jelzi, hogy vegyes ügyeket nem kívánnak 
tárgyalni, majd több módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a módosított napirenddel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Napirend:

1./ A 2008. évi költségvetés módosítása

2./ A 2009. évi költségvetés elfogadása

1./ A 2008. évi költségvetés módosítása

Farkas Ildikó elnök átadja a szót Illés József főkönyvi könyvelőnek.

Illés József főkönyvi könyvelő, elmondja, hogy az ülés előtt  kiosztásra került a 2008.  évi 
költségvetésre vonatkozó módosított előterjesztés, melyben átvezetésre kerültek a 2008. évi 
adatok alapján a bevételek és a kiadások, tartalmazza a 2007.  évi útiköltség maradványt, 
illetve módosításra került a kiadási főösszeg. Ismerteti a határozati javaslatot.

Farkas Ildikó elnök – kérdés, 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 1/2009. (II.04.) 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 1.497 

eFt-ban
b.) kiadási főösszegét 1.497 

eFt-ban 

határozza meg.

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi bevétele:
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:  910 eFt,
ebből: 

- személyi juttatás:     0 eFt,
- járulék:     0 eFt,
- dologi:           1.497 eFt,
Ebből: 

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

iii. utiktg   732 eFt 
iv. kis.önk.saját halottja   200 eFt
v. Tánccsoport utiktg     40 eFt

vi. Élelmiszercsomag   270 eFt
vii. Élelmiszercsomag   255 eFt

- 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  a  tartalék  keret  előirányzatát  az 
alábbiak szerint határozza meg:

- általános tartalék:     0 eFt,
- céltartalék:                    0 eFt.
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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: Farkas Ildikó elnök
Felelős: azonnal

2./ A 2009. évi költségvetés elfogadása

Farkas Ildikó elnök átadja a szót Illés József főkönyvi könyvelőnek.

Illés József főkönyvi könyvelő ismerteti a határozati javaslatot, elmondja, hogy a 2009. évi 
költségvetési tervezetet a Hivatal a koncepciónak megfelelően készítette el.  A tervezetben 
555  eFt  bevételi  és  kiadási  főösszeg  lett  betervezve,  amennyiben  a  feladatalapú  állami 
támogatásról  az  értesítő  megérkezik  az  önkormányzathoz,  akkor  a  támogatás  összegével 
módosításra kerül majd a költségvetés.  Módosításként bekerülhet a költségvetésbe még a 
2008.  évi  90  eFt  zárópénzkészlet  is,  amelyről  majd  márciusban a  2008.  évi  zárszámadás 
keretében dönthet a testület. 

Farkas Ildikó elnök – kérdés, 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 2/2009. (II.04.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  65.  §  (2) 
bekezdése alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi határozatot 
hozza:

1./ A települési kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló  határozata  a  települési  kisebbségi  önkormányzatra 
vonatkozik.

2./  A  helyi  kisebbségi  önkormányzat  testülete  a  kisebbségi 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 555 EFt-ban
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b.) kiadási főösszegét 555 EFt-ban határozza 
meg.

A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevétele:
a.) 2009. évi állami támogatás címén: 555 eFt-ot
b.) előző évi pénzmaradvány címén:     0 eFt-ot
c.) egyéb bevétel címén:     0 eFt-ot 

tartalmaz.

A  kisebbségi  önkormányzat  működési,  fenntartási  kiadási 
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:  555.000,- EFt,
ebből: 

- személyi juttatás:            0,-  EFt,
- járulék:            0,-  EFt,
- dologi:  435.000,- EFt,
- speciális célú pénzeszköz átadás:  120.000,- EFt.

(Tánccsoport támogatása)

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

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

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

Az éves létszámkeret: 0 fő

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

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

Határidő: Farkas Ildikó elnök 
Felelős: azonnal
   

Farkas Ildikó elnök – több kérdés, hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt és az 
ülést 9.12 perckor bezárja.

Enying, 2009. február 13.

Farkas Ildikó     Raffael János
       elnök        hitelesítő
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