
Jegyzőkönyv

készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2009. május 11. napján tartott üléséről

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

Jelen vannak: Farkas Ildikó elnök, Raffael János, id. Rafael János képviselők
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  9.00  perckor  megnyitja.  A 
jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a  jegyzőkönyv  hitelesítésére 
Raffael János képviselőt. Ismerteti a napirendet, 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 2009. évi költségvetés módosítása

 
1./ A 2009. évi költségvetés módosítása

Farkas Ildikó elnök elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzat irodai eszközök vásárlására 
szeretne 200 eFt-ot elkölteni, ehhez szükséges a költségvetési határozat módosítása.

Illés József főkönyvi könyvelő kéri, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az 
elhangzott összegnek megfelelően módosítsák, vagyis a dologi kiadásoknál szereplő 165eFt 
összeg  helyett  235  eFt  szerepeljen,  a  beruházás  kiadása  pedig  270  eFt-ról  200  eFt-ra 
módosuljon.  Határidőnek  javasolja  megjelölni,  hogy  „azonnal”,  felelősnek  Farkas  Ildikó 
elnököt.

Mihályfi Gábor aljegyző megjegyzi, hogy értelemszerűen a második határozati javaslatban 
is módosul az összeg 200e Ft-ra.

Farkas  Ildikó elnök  elfogadva  a  módosításokat,  ismerteti  a  2009.  évi  költségvetés 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, 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 5/2009. (V.11.) számú határozata:



Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (2) bekezdése 
alapján  a  2009.  évi  költségvetésének  módosításáról  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
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:  355 EFt,
ebből: 
- személyi juttatás:      0  EFt,
- járulék:      0  EFt,
- dologi:  235  EFt,
- speciális célú pénzeszköz átadás:  120 EFt.

(Tánccsoport támogatása)

3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése
      felújítási kiadást:      0  EFt,
      beruházási kiadást:                    200  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.

6./  A  kisebbségi  önkormányzat  2/2009.(II.4)  számú  határozatát 
hatályon kívül helyezi.
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A  testület  felkéri  az  elnököt,  hogy  a  költségvetési  határozatot 
haladéktalanul  juttassa  el  a  települési  önkormányzat 
polgármesterének.

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Ildikó elnök

Farkas Ildikó elnök ismerteti a második határozati javaslatot 200 eFt összeggel, kéri, hogy 
aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi   Önkormányzat  Képviselő-
testületének 6/2009. (V.11.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  összesen  200.000,-  Ft  értékben  a  kisebbségi 
képviselők használatára 3 db hordozható számítógépet vásárol.

Határidő: 2009. május 30.
Felelős:   Farkas Ildikó, elnök

 

Illés József főkönyvi  könyvelő  elmondja,  hogy a megvásárolandó laptopok a Kisebbségi 
Önkormányzat  tulajdonát fogják képezni,  egy átvételi  nyilatkozat aláírásával vehetik át a 
képviselők  a  gépeket,  és  a  képviselői  mandátumuk  megszűnésével  azokat  le  kell  majd 
adniuk. 

Farkas Ildikó elnök – több hozzászólás, kérdés nem lévén – megköszöni a részvételt és az 
ülést 9.05 perckor bezárja.   

Enying, 2009. május 18.

Farkas Ildikó Raffael János
    elnök    hitelesítő
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