
Jegyzőkönyv

készült az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2009. november 16. 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
Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Farkas  Ildikó elnök  köszönti  az  ülésen  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  tagok 
határozatképes  számban  3  fővel  megjelentek  és  az  ülést  9.16  perckor  megnyitja.  A 
jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Szemerei  Szilviát,  a  jegyzőkönyv  hitelesítésére  id.  Rafael 
János képviselőt. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, megkérdezi, hogy van-e valakinek 
módosító  javaslata? 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  költségvetéssel  kapcsolatos  kérdések,  a  2009.  évi  költségvetés 
módosítása

2./ A  2009.  évi  költségvetés  III.  negyedévi  teljesítéséről  szóló  beszámoló 
elfogadása

3./ A 2010. évi költségvetési koncepció

4./ 2010. évi feladatalapú támogatás igénylése

5./ Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi szakfeladata

6./ Fejér Megyei kitüntető címek adományozásával kapcsolatos javaslattétel

1./ A  2009.  évi  költségvetéssel  kapcsolatos  kérdések,  a  2009.  évi  költségvetés 
módosítása

Farkas Ildikó elnök a 2009. évi költségvetés módosítását az anyagban található előterjesztés 
szerint javasolja elfogadásra. Kérdezi,  kíván-e valaki kérdéssel,  észrevétellel élni. Átadja a 
szót Illés József főkönyvi könyvelőnek. 



Illés  József főkönyvi  könyvelő  kéri,  hogy  a  feladatalapú  támogatás  második  51  eFt-os 
részletének  felhasználásával  kapcsolatban  tegyenek  javaslatot.  Javasolja,  hogy  még 
november hónapban kerüljön felhasználásra.

Id. Rafael János képviselő javasolja hangszervásárlásra fordítani.

Illés  József főkönyvi  könyvelő  elmondja,  hogy tekintettel  arra,  hogy a  hangszervásárlás 
pontos  összege  még  nem  áll  rendelkezésre,  novemberben  rendkívüli  ülés  összehívása 
szükséges annak elfogadására, de elvi döntést most is hozhat a testület, illetve megtehetik az 
előkészületeket a megvásárlásra. Javasolja az alábbiak szerint megfogalmazni a határozatot: 
Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  úgy  határozott,  hogy  a  feladatalapú 
állami támogatás második részletéből hangszert kíván vásárolni legfeljebb 50 eFt értékben.

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 10/2009. (XI. 16.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  feladatalapú  állami  támogatás  második 
részletéből hangszert kíván vásárolni legfeljebb 50 eFt értékben.

Határidő: 2009. december 1.
Felelős: Farkas Ildikó elnök

Illés József főkönyvi könyvelő elmondja, hogy a költségvetés ezzel az összeggel még nem 
módosítható, ezért a kiküldött előterjesztés szerint javasolja elfogadni a módosításról szóló 
határozati javaslatot.

Farkas Ildikó elnök – egyéb 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 11/2009. (XI. 16.) 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.
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2./  A  helyi  kisebbségi  önkormányzat  testülete  a  kisebbségi 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 827 EFt-ban
b.) kiadási főösszegét 827  EFt-ban  határozza 

meg.

A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevétele:
a.) 2009. évi állami támogatás címén: 571 eFt-ot
b.) 2009. évi feladatalapú állami támogatás: 102 eFt-ot
c.) előző évi pénzmaradvány címén: 154 eFt-ot
d.) 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:  547 EFt,

ebből: 
- személyi juttatás:    20  EFt,
- járulék:      6  EFt,
- dologi:   331 EFt,
- speciális célú pénzeszköz átadás:     25 EFt.

(Tánccsoport támogatása)

3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése
      felújítási kiadást:             0 

EFt,
      beruházási kiadást:         280 

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 bevételi és kiadási előirányzatai év 
közben megváltoztathatóak.

6./ A kisebbségi önkormányzat 2/2009. (II.  04.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi.

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Ildikó elnök
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2./ A 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Farkas  Ildikó elnök  ismerteti,  hogy  a  költségvetés  III.  negyedévi  teljesítéséről  szóló 
beszámolóval kapcsolatos előterjesztés és határozati javaslat az anyagban szerepel. Kérdezi, 
kíván-e valaki hozzászólni.

Illés József főkönyvi könyvelő nem kívánja kiegészíteni a kiküldött anyagot.

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 12/2009. (XI. 16.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  az 
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  65.  §  (2) 
bekezdése  alapján  a  2009.  évi  költségvetésének  III.  negyedévi 
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 827 EFt-ban
b.) kiadási főösszegét 427 EFt-ban határozza meg.

A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítésének 
bevétele

a.) 2009. évi állami támogatás címén: 571 eFt-ot
b.) 2009. évi feladatalapú áll. tám. címén: 102 eFt-ot
c.) előző évi pénzmaradvány címén: 154 eFt-ot
d.) egyéb bevétel címén:     0 eFt-ot

A  kisebbségi  önkormányzat  működési,  fenntartási  kiadási 
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:  247 EFt,

ebből: 
a. személyi juttatás:      0  EFt,
b. járulék:      0  EFt,
c. dologi:   247  EFt,
d. speciális célú pénzeszköz átadás:      0 EFt.

(Tánccsoport támogatása)
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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.

Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Ildikó elnök

3./ A 2010. évi költségvetési koncepció

Farkas Ildikó elnök elmondja,  hogy a  koncepciót  a  főkönyvi  könyvelő  a  benyújtott  lista 
alapján készítette el az előterjesztést, mely a kiküldött anyagban olvasható.

Illés  József főkönyvi  könyvelő  elmondja,  hogy  a  bevételek  természetesen  becsültek.  A 
kiküldött  előterjesztésben  kéri  a  dátumok  javítását  2009-ről  2010-re.  2010.  januárjában  a 
végleges  költségvetésről  kisebbségi  ülést  kell  majd  tartani.  Addigra  remélhetőleg  tudni 
fogják már a végleges bevételi számokat is.

Farkas Ildikó elnök – egyéb 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 13/2009. (XI. 16.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (2) bekezdése 
alapján  a  2010.  évi  költségvetési  koncepciójáról az  alábbi 
határozatot hozza:

1./  A  települési  kisebbségi  önkormányzat  költségvetési 
koncepciójáról  szóló  határozata  a  települési  kisebbségi 
önkormányzatra vonatkozik.

2./  A  helyi  kisebbségi  önkormányzat  testülete  a  kisebbségi 
önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját
a.) bevételi főösszegét 544.000 ,- Ft-ban
b.) kiadási főösszegét 544.000,-  Ft-ban 

határozza meg.

A  kisebbségi  önkormányzat  2010.  évi  költségvetési 
koncepciójának bevétele:
a.) 2010. évi állami támogatás címén: 544.000,- forintot,
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b.) előző évi pénzmaradvány címén:            0,- forintot,
c.) egyéb bevétel címén:            0,- forintot 

tartalmaz.

A  kisebbségi  önkormányzat  működési,  fenntartási  kiadási 
előirányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:  544.000,- Ft,
ebből: 

- személyi juttatás:            0,-  Ft,
- járulék:             0,- Ft,
- dologi:  344.000,- Ft,
- speciális célú pénzeszköz átadás:  200.000,- Ft.

(Tánccsoport, zenekar támogatása)

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

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

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

Az éves létszámkeret: 0 fő

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

6./ A kisebbségi önkormányzat 2010. január 15-ig napjáig elfogadja a 
2010. évi költségvetéséről szóló határozatát.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Ildikó elnök

4./ 2010. évi feladatalapú támogatás igénylése

Farkas  Ildikó elnök  javasolja,  hogy  a  feladatalapú  támogatás  igénylését  a  tavalyi  évhez 
hasonlóan a kulturális feladatok illetve a zenei együttesnek a támogatására igényeljék meg. 
Kérdezi, kíván-e valaki más javaslattal élni. Egyéb javaslat nem lévén ismerteti a határozati 
javaslatot,  mely  szerint  a  testület  úgy  határozott,  hogy  a  kulturális  feladatok  illetve  a 
parnebisora  zenei  együttes  fellépéseinek  illetve  próbáinak  támogatása  céljából  375/2007. 
(XII.  23.)  Korm.  rendelet  alapján  feladatalapú  támogatást  kíván  igényelni.  Felkéri  a 
polgármesteri hivatalt, hogy a feladatalapú támogatáshoz szükséges igénylőlapot nyújtsa be 
a Magyar Államkincstárhoz.  Határidő:  azonnal  Felelős:  Farkas Ildikó elnök,  Szörfi  István 
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jegyző.  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 14/2009. (XI. 16.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  úgy 
határozott, hogy a kulturális feladatok illetve a Párne Bhisóra zenei 
együttes  fellépéseinek  illetve  próbáinak  támogatása  céljából 
375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján feladatalapú támogatást 
kíván igényelni.

Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a feladatalapú támogatáshoz 
szükséges igénylőlapot nyújtsa be a Magyar Államkincstárhoz.

Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Ildikó elnök, Szörfi István jegyző

5./ Kisebbségi önkormányzatok 2010. évi szakfeladata

Farkas Ildikó elnök ismerteti  a  szakfeladat  szerepeltetésére  irányuló kiküldött  határozati 
javaslatot, melyet az alábbiakkal egészít ki: Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntést 
küldje meg a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához. Határidő: 
azonnal  Felelős:  Tóth Dezső polgármester,  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 15/2009. (XI. 16.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2010.  évben  a  Közhiteles  Törzskönyvi 
Nyilvántartási Rendszerben az alábbi szakfeladatot szerepelteti:

841127  –  Települési  kisebbségi  önkormányzatok  igazgatási 
tevékenysége.

 Felkéri  a  polgármesteri  hivatalt,  hogy  a  döntést  küldje  meg  a 
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester, Farkas Ildikó elnök

6./ Fejér Megyei kitüntető címek adományozásával kapcsolatos javaslattétel
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Farkas  Ildikó elnök  ismerteti,  hogy  a  megyei  közgyűlés  elnök  asszonya  megkereste  az 
önkormányzatot, hogy tegyen javaslatot kitüntető cím adományozására. A testület a Wekerle 
Sándor Díjra tehet javaslatot.  Amennyiben javaslattal él  a testület,  meg kell  fogalmazni a 
méltató levelet a kért adatok feltüntetésével.

Id. Rafael János képviselő nem javasolja élni a felterjesztési lehetőséggel.

Farkas  Ildikó elnök  ismerteti  határozati  javaslatát,  mely  szerint  a  testület  kitüntető  cím 
adományozására javaslattal élni nem kíván. Egyéb 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 16/2009. (XI. 16.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  testülete  úgy 
határozott,  hogy  Fejér  Megye  Közgyűlése  az  önkormányzat  által 
alapított kitüntető címről és díjakról szóló, módosított 15/2008. (IV. 
24.) K.r.sz. rendelet szerint kitüntető cím adományozására javaslattal 
élni nem kíván.

Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről tájékoztassa Fejér 
Megye Közgyűlését.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Ildikó elnök, Szörfi István jegyző

Farkas Ildikó elnök több hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 9.25 
perckor bezárja.

Enying, 2009. november 16.

Farkas Ildikó Id. Rafael János
     elnök      hitelesítő
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