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. november 12-én 1615 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. (5500 Gyomaendrőd, Selyem
út 124.)

Napirend:
1. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének három negyedéves
pénzügyi helyzetéről beszámoló
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. módosítása
3. Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Gyomaendrőd Német
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyása
4. A 2013. augusztus 12 -16 között megrendezésre került német nyelvű tábor pénzügyi
beszámolója
5. Szerződéskötés iskolai közösségi szolgálatra
6. Blickpunkt 12 fotó kiállítás megnyitója a Katona József Művelődési Központban
7. Weihnachtfest (kézműves délután) a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában
(szóbeli előterjesztés)
8. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. november 5.

Hack Mária s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. november 12.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. november 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves
pénzügyi helyzetéről beszámoló
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat
háromnegyed éves költségvetési-pénzügyi helyzetéről a következő évi költségvetési koncepció
ismertetésekor írásban kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját 2013. áprilisban megtartott ülésén
tárgyalta. 2014. évre vonatkozóan az általános működési támogatás finanszírozási rendszere
megváltozik, a legutóbbi népszámlálási adatok alapján kerül meghatározásra, felosztásra a működő
nemzetiségi önkormányzatok között. A népszámlálási hivatalos adatok alapján településünkön 176 fő
vallotta magát német nemzetiséghez tartozóknak, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatunk részére
megállapítható működési költségvetési támogatás az egy településre eső átlag támogatás 200 %-a,
mivel a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az 50 főt. Tekintettel arra, hogy 2014.
évre vonatkozóan nem áll rendelkezésre újabb információ az egy településre jutó támogatásról, így
csak a tapasztalati adatokkal tudunk számolni, melyről már korábban döntött a testület.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint
alakult az önkormányzat költségvetésének teljesítése 2013. szeptember 30-ig.

Adatok Ezer Ft-ban

Teljesítés
Bevétel

Eredeti

Teljesítés

Módosított
%-a

Költségvetési
hiány
belső
finanszírozására szolgáló előző évi 665
működési pénzmaradvány

665

Nemzetiségi
önkormányzatok
költségvetési támogatása

707

222

Működési célú pénzeszköz átvétel
Saját bevétel

100
2

707

100

30

153

510

100

179

174

Bevételek Összesen:

Kiadás

987

1502

Eredeti

1039

69

Teljesítés

Teljesítés

Módosított
%-a

Személyi juttatás

129

129

90

70

Munkaadókat terhelő járulék

18

45

44

98

Dologi kiadás

840

1328

784

59

987

1502

918

61

Kiadások Összesen

Kiadásra került még 20 E Ft elszámolásra kiadott előleg, valamint 10 E Ft összegű saját gépkocsi
használattal kapcsolatos kiadás, elszámolására 2013. október hónapban került sor.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. szeptember 30-án 756 E Ft
pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 7 E Ft, bankszámla 747 E Ft).

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. szeptember 30-ig bevételi
előirányzatát 69 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 61 %-ban teljesítette.

A nemzetiségi Önkormányzat 2013. évre 222 E Ft általános működési támogatásban és 485 E Ft
feladatalapú támogatásban részesült. A Sváb batyus bál bérleti díjának kifizetéséhez a Megyei
Önkormányzat 30 E Ft összegű támogatással járult hozzá, belépőként 162 E Ft realizálódott. A nyáron
megrendezett német nemzetiségi táborban résztvevő gyerekek szülei 123 E Ft-tal járultak hozzá a tábor
költségeihez, mely bevételt a költségvetésben előirányzatosítani szükséges. A saját bevételek körében
4 E Ft saját célú telefonköltség megtérítése és 13 E Ft kamat bevétel realizálódott.
A Nemzetiségi Önkormányzat 918 E Ft összegű kiadása az ütemtervében megtervezett programjaihoz
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kapcsolódik, melyet a tervezett ütemben valósít meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi pénzügyi helyzete stabil, rendezett, a rendelkezésre álló
költségvetési kerete fedezetet biztosít a tervezett feladataihoz. Kifizetetlen, lejárt határidejű számlával
nem rendelkezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el.

Döntési javaslat
"Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves pénzügyi helyzetéről
beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének
háromnegyed éves helyzetéről készült beszámolóját elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. november 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III.
módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2013. (II.13.) NNÖ határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2013. évi költségvetését 987 E Ft bevétellel, ezen belül 222 E Ft működési célú támogatás értékű
bevétellel központi költségvetési szervtől, 100 E Ft saját bevétellel, 665 E Ft költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal, valamint 987 E Ft működési kiadással, ezen belül 129 E Ft
személyi juttatással, 18 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 840 E Ft dologi kiadással. Az Önkormányzat 2013. évi
költségvetését 2 alakalommal módosította, egyrészt a 18/2013. (VI.24.) NNÖ határozatával, valamint a 23/2013.
(IX.11.) NNÖ határozatával.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált
szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nyári német anyanyelvi tábor megszervezéséhez
szülői hozzájárulás címén pénzeszközt vett át
Működési célú pénzeszköz átvétel
háztartásoktól
Dologi kiadás

+ 123 E Ft
+ 123 E Ft

2 Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 26/2013. (IX.11.) NNÖ határozatával a 2013. augusztus
12-16. között megvalósult német anyanyelvi táborban részt vevő 2 fő pedagógus részére megbízási díjat fizetett ki
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Bevétel

+ 71 E Ft
+ 17 E Ft
- 88 E Ft
Eredeti

Saját bevétel
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi
költségvetési szervtől
Műk célú támogatás értékű bevétel
önkormányzati költségvetési szervtől
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól
Működési bevételek összesen
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Bevételek Összesen:

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Kiadások Összesen

Adatok E Ft-ban
Módosított II. Módosított III.
100

100

222

707
30

322

837

665

665

987

1.502

Eredeti

Módosított I.
129
18
840
987

5

129

45
1328
1.502

Változás

100
707
30
123
960
665

+123
+123

1.625

+123

Módosított II.
200
62
1363
1.625

Változás
+71
+17
+35
+123

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének III.
módosítását - 1.625 E Ft bevétellel – ezen belül 860 E Ft működési célú támogatás értékű bevétellel (707 E Ft
működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől, 30 E Ft működési célú támogatás értékű
bevétel önkormányzati költségvetési szervtől, 123 E Ft működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól), 100 E Ft
saját bevétellel, 665 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.625
E Ft működési kiadással, ezen belül 200 E Ft személyi juttatással, 62 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.363 E
Ft dologi kiadással elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Hack Mária
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. november 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Támogatási szerződéskötés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodával
Dr. Csorba Csaba jegyző, Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. szeptember 11-én megtartott ülésén döntött arról, hogy támogatja Tímárné Bula
Edina óvodapedagógus német nemzetiségi óvodapedagógusi képzési tanulmányait. Az iskola elvégzését követően
a megszerzett képesítést a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában tudja alkalmazni. Az Óvoda
vezetésével történt egyeztetés során az óvoda vezetője Czikkelyné Fodor Tünde is támogatja az óvodapedagógus
képzését és vállalja, hogy legkésőbb 2015. szeptember 1. napjával beindítja és két éven keresztül fenntartja a német
nemzetiségi képzést, melyhez a döntési javaslatban megfogalmazott szerződés megkötése válik szükségessé. A
szerződés tervezetet a Kistérségi Óvoda fenntartója a Társulási Tanács 2013. október 29-én megtartott ülésén
jóváhagyta.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Támogatási szerződéskötés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodával"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között
kötendő alábbi szerződést:
Szerződés
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (Gyomaendrőd Selyem út 124.
sz.; adószáma: 15583226-1-04; törzsszáma: 583220; képviseli Hack Mária elnök, továbbiakban Támogató)
másrészről Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda (Gyomaendrőd Kossuth L. út 7. sz.; adószáma:
15798190-1-04; törzsszáma: 798198; képviseli: Czikkelyné Fodor Tünde továbbiakban Támogatott) között az alábbi
feltételekkel:
A Támogató vállalja, hogy a 2013/2014-es oktatási évtől kezdődően 3 azaz három oktatási féléven keresztül a
mindenkori tandíj 80 %-ának megfelelő bruttó támogatást biztosít a Támogatott részére. A Támogató kijelenti, hogy
a támogatási összeget minden oktatási félév első oktatási hónapja végéig átutalja a Támogatott 5320012511090177 sz. költségvetési számlájára.
A Támogatott a támogatást köszönettel elfogadja, és kijelenti, hogy annak összegét, német nemzetiségű
óvodapedagógus szakirányú képzésére használja fel és legkésőbb 2015. szeptember 1-vel megindítja az óvodában
a német nemzetiségi képzést. A Támogatott kijelenti, hogy amennyiben a fenti határidőig a képzést nem indítja meg,
úgy a támogatást a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamataival együtt visszafizeti, vállalja továbbá, hogy a német
nemzetiségű óvodai képzést legalább annak beindítását követő két évig fenntartja.
Megszűnik a szerződés, a határozott idő lejártát megelőzően, ha Támogató egy oktatási félévre nem biztosít
támogatást, illetve a német nemzetiségi oktatást a Támogatott által teljesítendő időszakban a szeptemberi
óvodakezdéskor nincs legalább 10 gyermek, aki igénybe kívánja venni, továbbá az oktatási félév zárásakor hiányzik
a fent meghatározott gyermek létszám és ezt okirattal dokumentálja. A Támogatott az általa 2015 szeptemberétől
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kezdődő teljesítési időszakban a beóvodáztatással kapcsolatos szülői tájékoztatókra köteles a Támogató
képviselőjét meghívni. A Támogatott vállalja, hogy a képzés fenntartásához szükséges a jelen szerződésben
meghatározott gyermeklétszám csökkenéséről írásban – személyes adatok védelmére tekintettel - tájékoztatást ad a
Támogatónak.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. az Áht. a Nekt. tv. Valamint a
2011. évi CXC. tv. Rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Gyomaendrőd, 2013. november
Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzat

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. november 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szerződéskötés iskolai közösségi szolgálatra
Hack Mária elnök, Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Tóth Izsák, a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola volt 8. osztályos diákja, 2013. szeptember 1-jétől a
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 0.-dik évfolyamos tanulója. A gyermek szülőjével
keresett meg, mert a szülői értekezleten tájékoztatták a szülőket, hogy a törvény önkéntes közösségi szolgálat
elvégzését írja elő azon tanulók számára, akik 2016. január 1.-je után érettségiznek. A szülők és gyermekük a
lehetőségeket figyelembe véve önkormányzatunkkal kötnének szerződést, ha vállaljuk, hogy 3 tanév alatt biztosítjuk
az 50 órás foglalkoztatást.
Törvényi háttér
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4.) bekezdés: Az érettségi vizsga megkezdésének
feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A középiskola 9-11. évfolyamos tanulói számára
lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet a legalább 50 órás
közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet tekinteni.
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy,
legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.”
Akadályát nem látom, a gyermek szorgalmas, megbízható, nyelvi táborunkban is részt vett. A nyelvet szorgalmasan
tanulja, az általános iskolában is szívesen tett a közösségért. Önkormányzatunk a rendezvényeink meghívójának
kézbesítésében, kézműves délutánok segítésében, nyári tábor programján stb…történő önkéntes szolgálattal lenne
segítségünkre.
Javasolnám azonban, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat a közösségi szolgálatra történő fogadásról ne konkrétan a
már jelentkező Tóth Izsákra vonatkozóan döntsön, hanem általánosságban és amennyiben további 1-2 jelentkező is
megkeresné önkormányzatunkat, akkor döntésünk alapján szerződést tudnánk kötni.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Szerződéskötés iskolai közösségi szolgálatra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi köznevelési
törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §. (4) bekezdése alapján az érettségi vizsga megkezdésének feltételét
képező 50 óra közösségi szolgálatra jelentkező tanulókat fogad. A Nemzetiségi Önkormányzat a jelentkező tanulók
közösségi szolgálatát az általa szervezett rendezvényei, kézműves délutánok, nyári tábor programjainak
megszervezésébe és lebonyolításába való bevonással tudja teljesíteni, melyről a jelentkező tanulóval szerződést
köt.

Határidők, felelősök:
9

Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. november 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Blickpunkt fotó kiállítás
Hack Mária elnök, Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Ungarndeutsches Kultur-und Informationszentrum)
minden évben meghirdeti fotó pályázatát 3 kategóriában. Bárki beküldheti, illetve feltöltheti a fotót az információs
központ honlapjára a megadott határidő betartásával, melyet szakmai zsűri értékel. Kategóriánként 3 díj kerül
kiosztásra. Az eredményhirdetésre, valamint a díjak átadására a Műcsarnokban kerül sor, ahol már a legjobb fotókat
meg is lehet tekinteni. Pénzjutalom jár (101 Euro) a legjobb fotókért, valamint további ajándékok kerülnek kiosztásra.
Szeptemberi ülésünkön már határoztunk róla, hogy Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
vállalja, hogy a képek településünkön is kiállításra kerüljenek. Az időpont még egyeztetés alatt áll, mivel Orosháza
és Elek is részese az eseménynek.
Mindhárom települési önkormányzat közös megegyezéssel döntött, hogy egy-egy településen közel egyforma ideig
legyen megtekinthető a kiállítás. Városunkban 2013. november 15-én a Közművelődési, Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény gyomai Művelődési Házában kerül sor a Blickpunkt 12 díjazott fotóinak megnyitására, dr.
Szonda István intézményvezető segítségével. A település lakosai, diákjai számára bemutatjuk a magyarországi
németek életéből ellesett pillanatokat megörökítő képeket.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Blickpunkt fotó kiállítás "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. november 15-26. között a Magyarországi Német
Kulturális és Információs Központ (Ungarndeutsches Kultur-und Informationszentrum) által meghirdetett Blickpunkt
12 díjazott fotó kiállítást szervez a magyarországi németek életét megörökítő képekről a Közművelődési,
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény gyomai Művelődési Házában.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013. november 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Német Nyelvi tábor pénzügyi beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi munkatervében is megtervezte a nyárra a német
nyelvi tábor megszervezését. A Kis Bálint Általános Iskola vezetésével és az érintett pedagógusokkal történt
egyeztetés során a tábor 2013. augusztus 12-16. közötti időszakban lett megszervezve. A Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi feladatalapú támogatás ismeretében 26/2013.(IX.11.) NNÖ
határozatával döntött a táborban résztvevő 2 fő pedagógus megbízási díja kifizetéséről.
Kiadások:
71.124 Ft megbízási díj 2 fő pedagógus részére
17.284 Ft Munkaadókat terhelő járulék
4.859 Ft anyagköltség
58.800 Ft fürdő belépő
82.323 Ft étkezési költség
234.390 Ft Kiadás összesen
Bevételek:
123.000 Ft szülői hozzájárulás (működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól)
111.390 Ft állami feladatalapú támogatásból lett finanszírozva
234.390 Ft Bevétel összesen
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Német Nyelvi tábor pénzügyi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 12-16. közötti
megrendezésre került német nyelvi tábor pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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