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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. április 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2012. (II. 9.) RNÖ határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2012. évi költségvetését 1.029 E Ft bevétellel – ezen belül 215 E Ft nemzetiségi önkormányzatok
költségvetési támogatással, 50 E Ft működési célú támogatás értékű bevétellel helyi önkormányzattól, 760 E Ft saját
bevétellel, 4 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal - és 1.029 E Ft
működési kiadással - ezen belül 50 E Ft személyi juttatással, 0 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 279 E Ft dologi
kiadással, 700 E Ft működési célú támogatási kölcsön visszafizetéssel helyi önkormányzatnak. A Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő testülete a 18/2012. (VIII. 14.) RNÖ határozatával és a 3/2013. (II. 13.) RNÖ határozatával
módosította 2012. évi költségvetését.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az
önkormányzat 2012. évi bevétele és kiadása:
EFt-ban
Bevétel
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési
támogatása
Műk. célú támogatás értékű bevétel
önkormányzattól
Műk. célú pe. átvét. Munkaügyi Központól
Saját bevétel
Bevételek Összesen:

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú kiadás összesen
Működési célú támogatási kölcsön
visszafizetése helyi önkormányzatnak
Kiadások Összesen
2012. évi pénzmaradvány

Eredeti

Módosított

Teljesítés

4

4

215

572

50

150

760
1.029

324
875
1.925

Eredeti

Módosított
50
0
279
329

400
7
818
1225

700

700

1.029

1.925

Teljesítés %-a
4

100

572

100

150

100

324
149
1.199

Teljesítés

100
17
62

Teljesítés %-a

258
7
815
1080

64
100
66
88
0

1080
119

56

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. december 31-én 119 E Ft pénzkészlettel
rendelkezett.(pénztár 7 E Ft, bankszámla 112 E Ft).
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a bevételei 1.199 E Ft összegben, előirányzata 62 %os szinten, a kiadásai 1.080 E Ft összegben, előirányzata 56 %-ban teljesült.
Bevételek:
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évre vonatkozó általános működéshez kapcsolódó állami
támogatásának összege egységesen 215 E Ft volt. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő
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nemzetiségi önkormányzatok jogosultak, 2011. április 1. és 2012. március 31. közötti időszakban hozott
döntéseik alapján. A támogatás megítélésére illetve kiutalására 2012. augusztus hónapban került sor, 357 E
Ft összegben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatától kapott 150 E Ft támogatásból 50 E Ft a rezsi költségek részbeni
fedezetét biztosította, a 100 E Ft összegű kötött felhasználású 2012. évi sportalapból kapott támogatást a
nemzetiségi önkormányzat (Gyomaendrőd Város 334/2012. (V.31.) Gye. Kt. Határozata alapján) a 2012.
június 8-án megrendezett Békés megyei roma kispályás labdarugó torna költségeire fordíthatta.
A Nemzetiségi Önkormányzat 324 E Ft összegű működési célú támogatást kapott a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 1 fő adminisztrátor alkalmazására 100 %-os támogatással, melyet a
támogató hatóság előfinanszírozással, utólagos elszámolással biztosított.
149 E Ft saját bevételből 39 E Ft biztosítótól kapott kártérítés, 104 E Ft telefon térítés, 6 E Ft kamat bevétel.
Kiadások:
A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi működése során 1.080 E Ft kiadás merült fel, azaz 258 E Ft személyi
juttatás (adminisztrátor bére 216 E Ft, Sportnap játékvezetői díja 26 E Ft, saját gépkocsi használat költsége 16 E Ft),
7 E Ft munkaadókat terhelő járulék, mely összeg a sport rendezvény megbízási díja után fizetett egészségügyi
hozzájárulás, 815 E Ft dologi kiadás, mely a nemzetiségi önkormányzat által használt ingatlan rezsi költségeinek
kiadásait, az önkormányzat munkatervében meghatározott feladatainak megvalósítási költségeit, valamint a Békés
megyei roma kispályás labdarugó torna költségeit tartalmazza.
A kiadásként kifizetésre került 1.080 E Ft, mely összeg főleg az önkormányzat által használt Fő út 80. szám alatti
ingatlan közüzemi számlái kifizetésével kapcsolatosak, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
munkatervében meghatározott programjai megvalósításával kapcsolatos költségeit foglalja magában.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvényben foglaltak alapján a roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évben megvalósította a feladatkörébe tartozó nemzetiségi közügyek vonatkozásában a nemzetiségek
érdekeinek kifejezésre juttatását, nemzetiségi kulturális autonómiájának megőrzését. A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2012. évi munkaterve alapján havonta szerkeszti és kiadja újságját Roma Élet címmel, a Nemzetiségi
Önkormányzat folyamatosan működteti honlapját. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyet biztosít a KRESZ
tanfolyamnak, mellyel támogatja a tanfolyam résztvevőit. A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett
Gyomaendrőd Város rendezvényein: a március 15-i koszorúzáson, a 2012. május 27-én megtartott Hősök napja
megemlékezésen, október 23-i megemlékezésen. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az országos felhíváshoz
csatlakozva 2012. április 23-án szentmisével és gyertyagyújtással emlékezett meg a roma gyilkosságok áldozatairól.
A Nemzetiségi Önkormányzat kéthavonta irodalmi délutánt szervez, illetve két alkalommal 2012. március 23-án és
május 22-én pin-pong versenyt rendezett a gyerekek részére. Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a
település iskoláival. A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a Kis Bálint napokon, a Rózsahegyi napokon,
melyeken az iskolák névadói emlékére koszorút helyezett el. A Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel
együttműködési kapcsolat kialakítása is folyamatban van.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 8-án megrendezte a Békés megyei roma kispályás labdarugó
tornát, melynek költségeinek fedezetére Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100 E Ft támogatásban részesítette.
A rendezvény 101 E Ft-ba került (26 E Ft személyi juttatás, 7 E Ft munkaadókat terhelő járulék, 68 E Ft dologi
kiadás). A Roma nemzetiségi Önkormányzat 2012. július hónapban elszámolt Gyomaendrőd Város Önkormányzata
felé az összesen 150 E Ft összegű kapott támogatással. A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen részt vett a
Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek programjain, figyelemmel kísérve
ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat is. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án a
roma Polgári Szövetséggel közösen Fotókiállítást szervezett a 60-as évekbeli cigányság életének bemutatására. A
Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 18-án megtartotta a nemzetiségi napot karácsonyi ünnepséggel
egybekötve.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé a korábbi évek két pályázat
előfinanszírozására kapott 1.042 E Ft összegű tartozása összegét 2011. évben nem tudta kigazdálkodni, ezért
három évre vállalta megfizetni. A 2011. évben 350 E Ft összegben esedékes tartozását 2011. év végéig nem tudta
rendezni, így 2012. évben már 700 E Ft összegű visszafizetési kötelezettség vált esedékessé. A tartozásból 2012.
évben sem történt visszafizetés, melynek oka az, hogy a Körös Völgye Alapítvány 690 Ft összegű bérleti díj
tartozásának rendezése nem történt meg. A nemzetiségi önkormányzatnak kintlévősége miatt 2011. évben és 2012.
évben is több alkalommal pénzügyi problémái keletkeztek. 2012. évre vonatkozóan sem tudta rendezni
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé tartozását. A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi problémái rendezése
érdelében több olyan intézkedést tett, mellyel további pénzügyi problémáit meg tudja előzni, illetve csökkenteni
tudja működési kiadásait (megszüntette a drága internet előfizetést, helyette kedvezőbb internetet használ, a Roma
Polgári Szövetséggel kötött megállapodás alapján csökkent az áramdíj költsége, a gázszolgáltatás szüneteltetését
kérte).
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé fennálló 700 E Ft összegű működési célú támogatási kölcsön
visszafizetésének fedezeteként a Körös-Völgye Alapítvány részéről fennálló 690 E Ft bérleti díj tartozás jelölhető
meg. A Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött szerződés alapján a 690 E Ft bérleti díj kintlévőség továbbra sem
realizálódott. A tartozás összegét az alapítvány elismeri, de fizetni nem tud. A Képviselő-testület döntése alapján a
tartozásra vonatkozóan elindítottuk a fizetési meghagyást, ami 2013. évben lett jogerős.
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során 119 E Ft összegű pénzmaradványa keletkezett,
melyből 108 E Ft az adminisztrátorként foglalkoztatott munkavállaló 2012. decemberi munkabérének
elszámolásához kapcsolódik, a fennmaradó 11 E Ft, pedig az önkormányzat 2013. január-februári rezsi kiadásait
fedezi.
A Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának 2012. évi kimutatása
adatok E Ft-ban
Források

Eszközök
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berendezések
Befektetett eszközök összesen
Vevői követelés
Pénzeszközök
Aktív pü.-i elszám.
Eszközök összesen

0 Tartós Tőke
0 Tőkeváltozás
26 Saját tőke összesen
26 Költségvetési tartalék elszámolása
733 Szállítói kötelezettség
119 Helyi önk. kapott műk. célú tám. kölcsön
0 Passzív pü-i elszám.
878 Források összesen

1843
-2195
-352
119
69
1042
0
878

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési
javaslatot fogadja el.

Döntési javaslat
"Beszámoló Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetésének beszámolóját 1.199 E Ft
bevétellel, ezen belül 572 E Ft nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatással, 474 E Ft működési célú
támogatás értékű bevétellel államháztartáson belülről (150 E Ft működési célú támogatás értékű bevétel helyi
önkormányzattól, 324 E Ft működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól), 149 E Ft saját
bevétellel, 4 E Ft előző évi működési célú pénzmaradvány átvétellel valamint 1.080 E Ft működési kiadással, ezen
belül 258 E Ft személyi juttatással, 7 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 815 E Ft dologi kiadással, 0 E Ft
működési célú támogatási kölcsön visszafizetéssel helyi önkormányzatnak, valamint 119 E Ft pénzmaradvánnyal
elfogadja.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyonának 2012. évi kimutatását 878 E Ft eszköz és
forrás egyezőséggel (26 E Ft befektetett eszközzel, 733 E Ft vevői követeléssel, 119 E Ft pénzeszközök értékével,
352 E Ft saját tőke összegével,119 E Ft költségvetési tartalék elszámolással, 69 E Ft szállítói kötelezettséggel,
1.042 E Ft Helyi Önkormányzattól kapott működési célú támogatási kölcsön visszafizetési kötelezettséggel)
elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Szécsi Zsolt
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. április 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési
koncepciója
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a nemzetiségi önkormányzat elnöke április 30-ig benyújtja a
nemzetiségi önkormányzat képviselő testületének.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója összeállításánál az alábbi szempontokat
kell figyelembe venni:
1./ Az önkormányzatok működésének legfőbb forrása az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott
feladatarányos támogatás, mely általános működési támogatásból és feladatalapú támogatásból tevődik össze. A
nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII.
29.) Kormányrendelet alapján az előző évihez hasonlóan a támogatási keret felosztási aránya nem változik, 1/3 rész
általános működési támogatás, 2/3 rész feladatalapú támogatás.
1./1. Általános működési támogatás
Az általános működési támogatás vonatkozásában a 2013. évi egységes 222 E Ft összegű támogatáshoz képest
változás várható. 2014. évben differenciálásra kerül a támogatás összege attól függően, hogy hányan vallják
magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján. Az általános működési támogatás
egy települési önkormányzatra jutó éves összegét a támogató minden év január 31-ig teszi közzé a Magyar
Közlönyben. 2014. évben a települési önkormányzatok esetében az általános működési támogatás mértéke a
legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás
nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. E szerint a települési nemzetiségi önkormányzat
részére megállapítható általános működési támogatás az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső
átlagtámogatás összegének
3 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen 4 főnél kevesebb,
50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 4 fő, illetve legfeljebb 30 fő,
100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 31 fő, illetve legfeljebb 50 fő,
200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az 50 főt.
Tekintettel arra, hogy a 2014. évi új finanszírozással kapcsolatban nem ismerjük az egy települési önkormányzatra
jutó támogatás összegét és a 2011. évi népszámlálás eredményét, így a 2014. évi koncepcióban a 2013. évi 222 E
Ft összegű támogatással tudtunk számolni.
1./2. Feladatalapú támogatás
Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési év április 1.
napját megelőző 12 hónap alapján megtartott legalább 4 testületi ülést, illetve a közmeghallgatás alapján elkészült
jegyzőkönyve a támogatási év április 15-ig megérkezett a Támogatóhoz. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú
támogatásának megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok figyelembevételével
történik:
a)
a nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b)
a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c)
a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének
ápolásával kapcsolatos feladatok,
d)
a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítására vonatkozóan a Támogató által történő döntéshozatalra minden év július
31. napjáig kerül sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2014. évi feladatalapú támogatás összege a
költségvetési koncepció készítése időszakában nem ismert, ezért a 2012. évben a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által kapott 357 E Ft összegű feladatalapú támogatással tudunk számolni. Nagyságrendileg
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évben is számíthat a mintegy 579 E Ft összegű
állami támogatásra.
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2./ Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött,
melyben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja a
Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant, melynek közüzemi költségei a Nemzetiségi Önkormányzatot terheli. A
Nemzetiségi Önkormányzatnak 2014. évi költségvetéséből biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a
használatában lévő Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan rezsi kiadásait, valamint a nemzetiségi közügyek (a
nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása
és megőrzése) intézésével kapcsolatos költségeket. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi pénzügyi
problémái miatt több olyan intézkedést tett, melynek eredményeként csökkent a működési kiadása (a drága internet
előfizetés helyett egy olcsóbb internetet használ, a Roma Polgárjogi Szövetséggel kötött megállapodás alapján az
egyik villanyóra számláját a Szövetség átvállalta, a drága gázszolgáltatás igénybevételét megszüntette). A megtett
intézkedések eredményeként a működési költségek jelentősen lecsökkentek, ezáltal több pénz jut a nemzetiségi
önkormányzat által tervezett programok megvalósítására, ami azt eredményezi, hogy a feladatalapú támogatás
igénybevételéhez több programról tud dönteni. Sajnos külső forrás hiányában a csökkenő tendenciát mutató állami
támogatás egyre szűkösebb fedezetet biztosít a nemzetiségi önkormányzatok működésére.
3./ Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényben foglaltak alapján feladatkörébe tartozó nemzetiségi közügyek vonatkozásában célja, a nemzetiséghez
tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiség kulturális autonómiájának megőrzése. A Nemzetiségi
Önkormányzat célja, hogy a településen működő két általános iskolával, a Kis Bálint Általános Iskolával és a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolával, valamint a Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel
megállapodás alapján együttműködjön közös rendezvények szervezésében. A nemzetiségi Önkormányzat célja
továbbá,
hogy részt
vegyen a
Békés
Megyében
működő
német nemzetiségi önkormányzatok,
szervezetek programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiségeket érintő feladatokat. A nemzetiségi
önkormányzat 2014. évben is meg szeretné szervezni a nemzetközi roma napot (2014. április 8-án) és a
nemzetiségek napját (2014. december 18.-án), illetve hagyományt szeretne teremteni a 2012. évben először
megrendezett Békés Megyei Roma kispályás labdarugó tornamegszervezésének. Az Önkormányzat céljai között
szerepel továbbá 2014. évben is Roma élet címmel újság szerkesztés és honlap működtetés. Az Önkormányzat
2014. évben is képviselteti magát Gyomaendrőd Város rendezvényein: 2014. március 15-i koszorúzáson, 2014.
május 27-én a Hősök napján, 2014. október 23-i megemlékezéseken.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójához az alábbi
bevételeket és kiadásokat kívánja tervezni:
Összeg E Ft

Bevétel
Támogatás értékű működési bevétel a nemzetiségi
önkormányzatok működéséhez
Bevétel összesen
Kiadás
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen

579
579
579
579

A nemzetiségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető, melyek kiírására az adott év
költségvetésének elfogadását követően kerül sor.
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján az önkormányzat 2014. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepcióját 579 E Ft bevétellel és
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579 E Ft kiadással elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 15.
Felelős: Szécsi Zsolt
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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