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Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
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Jelen vannak: Farkas Ildikó elnök, Raffael János, id. Rafael 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  9.28  perckor  megnyitja.  A 
jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalin, a jegyzőkönyv hitelesítésére Raffael 
János  képviselőt.  Elmondja,  hogy  az  ülés  telefonon  került  összehívásra,  két  napirendi 
ponttal: a 2009. évi feladatalapú támogatással kapcsolatos módosító javaslat, illetve a 2010. 
évi kisebbségi nyelvoktatással kapcsolatos döntés megtárgyalása végett. Megkérdezi, hogy 
van-e  valakinek  módosító  javaslata? Módosító  javaslat  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  az 
ismertetett napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Napirend:

1./ A 2009. évi feladatalapú támogatással kapcsolatos módosító javaslat

2./ 2010. évi kisebbségi nyelvoktatással kapcsolatos döntés

1./ A 2009. évi feladatalapú támogatással kapcsolatos módosító javaslat

Farkas Ildikó elnök átadja a szót Raffael János képviselő számára.

Raffael  János képviselő  javasolja,  hogy  a  korábban  meghozott  döntést,  mely  szerint  a 
feladatalapú állami támogatásból 25 eFt összegű támogatást határoztak meg a Párne Bishóra 
zenekarnak, módosítsák. Javasolja, hogy a támogatás összegét 60 eFt-ra emeljék meg.  

Illés  József  főkönyvi  könyvelő  jelzi,  hogy  így  akkor  42.330,-  Ft  marad  a  kisebbségi 
nyelvoktatás  megszervezésére.  Ha  ezzel  egyetért  a  testület,  akkor  a  szavazás  végett 
megfogalmazza a határozati javaslatot: Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a 8/2009. (IX.23.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„… 51.165,-  Ft  feladatalapú állami  támogatásból  25 eFt  támogatást  nyújt  a  Párne Bhisóra  nevű  
zenekarnak gitár  vásárlása  céljából,  a  fennmaradó  összegből  pedig  cigány nyelv  oktatását  kívánja  
megszervezni, a nyelv használatának felélesztése céljából.” szövegrész helyébe a következő szövegrész  
kerül:  „…  102.330,-  Ft  feladatalapú  támogatásból  60.000,-  Ft  támogatást  nyújt  a  Párne  



Bhisóra  nevű  zenekarnak  2  db  hangszer  vásárlása  céljából,  a  fennmaradó  42.330,-  Ft  
összegből  pedig  cigány  nyelv  oktatását  kívánja  megszervezni,  a  nyelv  használatának 
felélesztése céljából.” A határozat többi része változatlan marad.
 
Farkas  Ildikó elnök  kéri,  hogy  aki  az  elhangzott  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 17/2009. (XI.30.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  a  8/2009.  (IX.23.)  számú  határozatát  az 
alábbiak szerint módosítja: 

„… 51.165,- Ft feladatalapú állami támogatásból 25 eFt támogatást nyújt a  
Párne  Bhisóra  nevű  zenekarnak  gitár  vásárlása  céljából,  a  fennmaradó  
összegből  pedig  cigány  nyelv  oktatását  kívánja  megszervezni,  a  nyelv  
használatának felélesztése céljából.”

szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül:

„… 102.330,- Ft feladatalapú támogatásból 60.000,- Ft támogatást  
nyújt  a  Párne  Bhisóra nevű zenekarnak 2  db  hangszer  vásárlása 
céljából,  a  fennmaradó  42.330,-  Ft  összegből  pedig  cigány  nyelv  
oktatását kívánja megszervezni, a nyelv használatának felélesztése  
céljából.” 

A határozat többi része változatlan marad.

2./ 2010. évi kisebbségi nyelvoktatással kapcsolatos döntés

Farkas Ildikó elnök átadja a szót Illés József főkönyvi könyvelőnek.

Illés József főkönyvi könyvelő elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzatnak döntenie kell 
arról, hogy milyen paraméterekkel – havi hány órában, milyen díjazással - kívánja folytatni a 
kisebbségi nyelvoktatást. Erre a feladatra támogatási igényt is benyújt az önkormányzat, de 
addig,  amíg  a  támogatás  megérkezik,  az  önkormányzatnak  a  saját  költségvetéséből  kell 
finanszíroznia az oktatás költségeit. Kéri, hogy ez ügyben döntsön a testület.

Raffael János képviselő elmondja, hogy szeretnék folytatni az oktatást, javasolja, hogy havi 2 
órában szervezzék meg.

Illés  József  főkönyvi  könyvelő  elmondja,  hogy  számításai  szerint  havi  2  órában,  bruttó 
2.500,- Ft / hó díjazással, járulékokkal együtt 28.350,- Ft költséget jelentene az önkormányzat 
számára  a  feladat  ellátása.  Másik  változat  szerint  havi  4  órában,  bruttó  3.500,-  Ft  /hó 
díjazással, járulékokkal együtt kb. 40 eFt lenne.

2



Raffael  János képviselő  véleménye szerint  akkor  havi  4  órában legyen megszervezve az 
oktatás, de csak akkor, ha megkapják az állami támogatást.

Farkas  Ildikó elnök  elmondja,  ahhoz,  hogy  az  állami  támogatás  iránti  igényüket 
benyújthassák,  már  most  el  kell  látni  a  feladatot,  amely  azonban  költséggel  jár  az 
önkormányzat számára. Ezért javasolja, hogy a havi 2 órai, 2.500,- /hó díjazású nyelvoktatást 
válasszák.

Illés József  főkönyvi könyvelő ismerteti a javaslattal kapcsolatos határozati javaslatot:  „Az 
Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2010. január 1.  
napjától folytatja a cigány nyelv oktatását havonta 2 órában, bruttó 2.500,- Ft/ hó díjért. A megbízási  
díj  összegét  a  2010.  évi  költségvetésben  betervezi.  Felkéri  Farkas  Ildikó  elnököt  a  nyelvórák  
megtartására.”

Farkas  Ildikó elnök  kéri,  hogy  aki  az  elhangzott  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Cigány Kisebbségi Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az  
alábbi határozatot hozta: 

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi   Önkormányzat  Képviselő-
testületének 18/2009. (XI.30.) számú határozata:

Az  Enyingi  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy 2010. január 1. napjától folytatja a cigány nyelv 
oktatását havonta 2 órában, bruttó 2.500,- Ft/ hó díjért. A megbízási 
díj összegét a 2010. évi költségvetésben betervezi.

Felkéri Farkas Ildikó elnököt a nyelvórák megtartására.

Farkas Ildikó elnök – több kérdés, hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt és az 
ülést 9.35 perckor bezárja.

Enying, 2009. november 30.

Farkas Ildikó  Raffael János
     elnök      hitelesítő
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