Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

elnöke

2013. április 24-én 1615 órakor
kezdődő ülésére a Katona József Művelődési Központ iroda helyiségébe.

Napirend:
1. Beszámoló Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról
2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési
koncepciója
3. Együttműködési megállapodás a Kis Bálint Általános Iskolával (szóbeli előterjesztés)
4. Továbbképzési támogatásra megállapodás (szóbeli előterjesztés)
5. Bejelentések
-Helyiségbérlet
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. április 18.

Hack Mária s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. április 24.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. április 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2012. (II. 9.) NNÖ. határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2012. évi költségvetését 796 E Ft bevétellel, ezen belül 215 E Ft nemzetiségi önkormányzatok
költségvetési támogatással, 100 E Ft saját bevétellel, 481 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvánnyal, valamint 796 E Ft működési kiadással, ezen belül 80 E Ft személyi juttatással, 0 E Ft
munkaadókat terhelő járulékkal, 716 E Ft dologi kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete
19/2012. (VIII.13.) NNÖ határozata és a 3/2013. (II.13.) NNÖ határozata alapján módosította 2012 évi
költségvetését.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az
önkormányzat költségvetésének teljesítése 2012. évben:
Adatok E Ft-ban
Bevétel
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési
támogatása
Műk. célú pe átvét lakosságtól.
Műk célú tám. ért. bev. önkormányzattól
Saját bevétel
Bevételek Összesen:

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Kiadások Összesen
2012. évi pénzmaradvány

481

481

215

811

100
796

Eredeti

250
100
1.642

Módosított
80
0
716
796

80
6
1.556
1.642

481
811
99
250
160
1.801

Teljesítés
75
6
1.055
1.136
665

100
100
100
160
110

Teljesítés %-a
94
100
68
69

A Nemzetiségi Önkormányzat a Kis Bálint Általános Iskola német szakos pedagógusai részére a pedagógusok
2012. évben végzett munkája elismeréseként 2012. december 21-én kifizetett nettó 40 E Ft megbízási díjat az
Önkormányzat 28/2012. (XII. 6.) NNÖ határozata alapján, valamint 6 E Ft összegű személyi juttatással kapcsolatos
átfutó kiadás jelent meg saját gépkocsi költségtérítés címen, melynek elszámolására 2013. évben kerül sor.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2012. december 31-én 619 E Ft pénzkészlettel
rendelkezett (pénztár 49 E Ft, fizetési számla 570 E Ft).
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi bevételeit 1.801 E Ft összegben, bevételi
előirányzatát 110 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 69 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évre vonatkozó általános működéshez kapcsolódó állami támogatásának
összege egységesen 215 E Ft volt. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi
önkormányzatok jogosultak, a 2011. április 1. és 2012. március 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A
támogatás megítélésére illetve kiutalására 2012. II. félévében került sor. 2012. II. félévében vált ismertté a
nemzetiségi önkormányzatot megillető 596 E Ft összegű feladatalapú támogatás, melynek jóváírására 2012. július
19-én került sor a nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.
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A saját bevételek között elszámolt 160 E Ft összeg a 122 E Ft-ban teljesült batyus bál belépődíját, a 8 E Ft telefon
használat díját, valamint a 30 E Ft kamatbevételt tartalmazza.
A Nemzetiségi Önkormányzat 250 E Ft összegben működési célú támogatás értékű bevételt kapott a mezőberényi
és az eleki német Nemzetiségi Önkormányzatoktól a „Málenkij robot” című film előkészítésének költségére,
valamint 99 E Ft összegű szülői hozzájárulás bevétele volt a nyáron megrendezésre került német hagyományőrző
táborral kapcsolatban.
Kiadásként 1.136 E Ft teljesült, mely összegből 75 E Ft személyi juttatásként elszámolt saját gépkocsi
költségtérítéshez kapcsolódik, 6 E Ft összegű munkaadókat terhelő járulék az adóköteles reprezentáció után
befizetett egészségügyi járulékot tartalmazza és 1.055 E Ft összegű dologi kiadás lett elszámolva.
A dologi kiadásból 212 E Ft a 2012. február 11-én megtartott Sváb batyus bál költségeire lett fordítva (65 E Ft
helységbérlet, 22 E Ft dekoráció, 102 E Ft zeneszolgáltatás, 6 E Ft hangosítás, 6 E Ft videó felvétel, 10 E Ft zenés
rendezvény jogdíja, 1 E Ft posta költség). Az Önkormányzat a Kis Bálint Általános Iskolával folyamatosan tartja a
kapcsolatot, részt vett 2012. január 18-án a német nyelvi bemutató órán, 2012. május 30-án és 2011. április 2-án
Osternfest kézműves délutánt szervezett a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda német nemzetiségi alsós és a német
nyelvet tanuló felső tagozatosai részére, melyhez 29 E Ft összegben biztosította az anyagszükségletet, továbbá
2012. június 11-én részt vett a Kis Bálint Napon.
A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett 2012. április 22-én a Békés Megyei Németek XXI. Anyanyelvi és Kulturális
napján, mely Mezőberényben lett megrendezve. A rendezvény részvételével kapcsolatos költségek 53 E Ft (39 E Ft
személyszállítás, 14 E Ft étkezés költsége) összegben merültek fel. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a
kulturális nap rendezvényen is képviselte magát (Kis Bálint Általános Iskola német nemzetiségi osztálya 16 fővel,
Kner Imre Gimnázium 3 fővel).
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat
valósította meg:
A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett 2012. január 14-én, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján
Pécsen a Kodály Centrumban.
Az Önkormányzat részt vett 2012. január 27-én Békés-Csongrád Megyei Német Iskola Egyesület közgyűlésén,
valamint 2011. január 28-én a Békés Megyei Német Önkormányzatok közgyűlésén Békésen.
A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen részt vesz Gyomaendrőd Város rendezvényein: a március 15-i
ünnepségen, valamint a Hősök napján 2012. május 27-én koszorúzott, 2012. június 3-án pedig megemlékezett a
Trianoni emléknapról.
Az önkormányzat megemlékezett 2012. május 7-én Mezőberényben a kitelepítés évfordulójáról.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. május 19-én részt vett az Öregszőlő település részen megrendezett
Bogrács napján, melyen a jellegzetes sváb csülkös káposztás bab étellel külön díjat kapott.
Az Önkormányzat 2012. augusztus 13-17 között megszervezte a nyári német anyanyelvi tábort. A tábor költségeinek
finanszírozását 2012. évben saját erőből próbálta finanszírozni. A táborral kapcsolatosan felmerült 68 E Ft étkezési
költség és 12 E Ft-ot költött a foglalkoztatásokhoz szükséges eszközök beszerzésére. A tábor keretében a
nemzetiségi önkormányzat az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására „Schultütét” készített.
A Nemzetiségi Önkormányzat a Mezőberényben és Eleken működő német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen
támogatták a „Málenkij robot” című film előkészítésének költségeit 300 E Ft összegben. A film a békés megyei
német deportálást túlélők visszaemlékezéséről szól.
A Nemzetiségi Önkormányzat megismertette a Kis Bálint Általános Iskola tanulóit a Márton napi hagyományokkal, az
advent alkalmával kézműves foglalkozást szervezett.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata vagyonának 2012. évi kimutatása
adatok E Ft-ban
Források

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

0 Költségvetési tartalék elszámolása
0 Rövid lejáratú kötelezettség
0 Hosszú lejáratú kötelezettség
0
619
46 Passzív pü-i elszám.
665 Források összesen

665
0
0

0
665

A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen részt vesz a Békés Megyében működő német nemzetiségi
önkormányzatok, szervezetek, valamint Országos Német Nemzetiségi önkormányzat és országos szintű
szervezetek programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat.
A kisebbségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával. 2012. évben
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665 E Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből 2013. január és február hónapban megvalósuló programjait
finanszírozza.
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati
javaslatot fogadja el.

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

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetésének beszámolóját 1.801 E Ft
bevétellel, ezen belül 481 E Ft előző évi működési célú pénzmaradvány átvételével, 811 E Ft nemzetiségi
önkormányzatok költségvetési támogatással, 250 E Ft működési célú támogatás értékű bevétellel nemzetiségi
Önkormányzatoktól, 99 E Ft működési célú pénzeszköz átvétellel háztatásoktól, 160 E Ft saját bevétellel valamint
1.136 E Ft működési kiadással, ezen belül 75 E Ft személyi juttatással, 6 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.055
E Ft dologi kiadással és 665 E Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata vagyonának 2012. évi kimutatását 665 E Ft eszköz és
forrás egyezőséggel (0 E Ft befektetett eszközzel, 619 E Ft pénzeszközök értékével, 46 E Ft aktív pénzügyi
eszközök elszámolásával és 665 E Ft költségvetési tartalék elszámolással) elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Hack Mária
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. április 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési
koncepciója
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója összeállításánál az alábbi szempontokat
kell figyelembe venni:
1./ A települési 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 kapott 596 E Ft összegű
feladatalapú támogatással tudunk számolni. Nagyságrendileg Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata 2014. évben is számíthat mintegy 818 E Ft összegű állami támogatásra.
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2./ Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött,
melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenesen biztosítja székhelyén
a testületei ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem merül fel
ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2014. évi költségvetéséből
biztosítani kell a működési kiadások fedezetét a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek
kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével
kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
3./ A nemzetiségi önkormányzat céljai 2014. évre vonatkozóan:
A Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó feladatok
kibővítése, a felmenő rendszerben való folytatása. Az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv ápolása
érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, az első osztályos
német nyelvet tanulók megajándékozására „schultüte”-t készít, a nyári szünetben német hagyományőrző
tábort szervez, valamint a Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten.
Célja hagyományos jelleggel a batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése
céljából.
rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok,
szervezetek, valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos
programjain, figyelemmel kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat.
A tervezett programokhoz kapcsolódóan saját bevétel a Sváb batyus bál belépőkből realizálható, mintegy 100 E Ft
összegben. A nemzetiségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető, melyek kiírására az adott
év költségvetésének elfogadását követően kerül sor.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójához az alábbi
bevételeket és kiadásokat kívánja tervezni:
Bevétel
Támogatás értékű működési bevétel a nemzetiségi
önkormányzatok működéséhez
Saját bevétel
Bevétel összesen
Kiadás
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen

Összeg E Ft

818
100
918
918
918

Kérem a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján a nemzetiségi önkormányzat 2014.
évre vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg.

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

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepcióját 918 E Ft bevétellel és
918 E Ft kiadással elfogadja.

Határidők, felelősök:
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Határidő: 2014. 02. 15.
Felelős: Hack Mária
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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