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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2014. február 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének IV.
módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2013. (II.15.) RNÖ határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2013. évi költségvetését 1.074 E Ft bevétellel, ezen belül 222 E Ft működési célú támogatás értékű
bevétellel központi költségvetési szervtől, 733 E Ft saját bevétellel, 119 E Ft költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal, valamint 1.074 E Ft működési kiadással, ezen belül 158 E
Ft személyi juttatással, 0 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 226 E Ft dologi kiadással, valamint 690 E Ft
működési célú támogatási kölcsön visszafizetése helyi önkormányzatnak kiadással. Az Önkormányzat 2013. évi
költségvetését 3 alakalommal módosította, egyrészt a 21/2013. (VI.24.) RNÖ határozatával, a 29/2013. (IX.09.) RNÖ
határozatával, valamint az 50/2013.(XII.02.) RNÖ határozatával.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi módosítás vált
szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évre vonatkozóan kiegészítő támogatásban
részesült
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi
költségvetési szervtől
Dologi kiadás
2.

+ 3 E Ft
+ 3 E Ft

Dologi kiadás átcsoportosítása személyi juttatásra saját gépkocsi használat miatt.

Személyi juttatás
Dologi kiadás

Adatok E Ft-ban
Bevétel
Saját bevétel
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi
költségvetési szervtől
Műk célú támogatás értékű bevétel
önkormányzati költségvetési szervtől
Működési bevételek összesen
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Bevételek Összesen:

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú kiadás

+13 E Ft
-13 E Ft

Eredeti

Módosított III. Módosított IV.
733

813

222

1023

0

100

955

1.936

119

119

1.074

2.055

Eredeti

813
1026

2

184

7
1.174
1.365

+3

100
1939
119

+3

2.058

+3

Módosított III. Módosított IV.
158
0
226
384

Változás

197
7
1.164
1.368

Változás
+13
-10
+3

Műk célú támogatási kölcsön visszafizetése
helyi önkormányzatnak
Kiadások összesen

690

690

1074

2.055

690
2.058

+3

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 Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetésének IV. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének IV.
módosítását - 2.058 E Ft bevétellel – ezen belül 1.126 E Ft működési célú támogatás értékű bevétellel (1.026 E Ft
működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől, 100 E Ft működési célú támogatás értékű
bevétel önkormányzati költségvetési szervtől, 813 E Ft saját bevétellel, 119 E Ft költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 2.058 E Ft működési kiadással, ezen belül 197 E Ft
személyi juttatással, 7 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.164 E Ft dologi kiadással, valamint 690 E Ft működési
célú támogatási kölcsön visszafizetése helyi önkormányzatnak kiadással elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2014. február 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
tervezete
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete!
2012. január 1-ei hatállyal az államháztartási jogszabályi környezet változása jelentősen átalakította a helyi
nemzetiségi önkormányzatok jogállását, gazdálkodási státuszát. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 78.§.-a alapján a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során önállóan igazgat,
tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megállapítja költségvetését és ezen alapuló költségvetési
gazdálkodást folytat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27 §. (2) bekezdése alapján a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye
szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi
nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény
szerinti megállapodásban rendezik.
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. Majd a törvényi változás 2013. október 31-ig írta elő a következő
évi költségvetési koncepció képviselő-testület elé történő benyújtásának határidejét. Nemzetiségi önkormányzatunk
2013. április 22-én megtartott ülésén tárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepcióját, melyről a 14/2013.(IV.22.)RNÖ
határozatában döntött. A törvényi változás határidő módosításából adódóan később nem tárgyalta érdemben a
koncepciót, ugyanis a 2014 évre vonatkozó legfontosabb adatra az általános működési támogatásra konkrét
információk továbbra se álltak rendelkezésünkre.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 26-29.§-ban meghatározottak alapján elkészített, 2014. évre
vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi költségvetési törvény
kihirdetését követő 45 napon belül, 2014. február 5-ig köteles benyújtani a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének. A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 3.
számú mellékletét képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban
szabályozásra került a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre
vonatkozó költségvetés elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési tervezete.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni:
1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból
nyújtott feladatarányos támogatások, melyek általános működési támogatásból és feladatalapú támogatásból
tevődnek össze. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról
szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet és az azt módosító 437/2013.(XI.19.) korm. rendelet 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
viszonyítva 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 közleményben minden év január 31-ig teszi közzé a kormányzati
portálon. 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,
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-200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja 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, melynek
alapján kell az adott nemzetiséghez tartozónak számát figyelembe venni. A költségvetési tervezetben a
2013. évi 222 E Ft összegű támogatással tudunk számolni.
1./2. Feladatalapú támogatás
Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési
évben megtartott legalább 4 képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét és a közmeghallgatás alapján
elkészült jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal részére az aláírástól számított 15 napon belül, de legkésőbb
január 5-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás 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, a Támogató által történő döntéshozatalra minden év március 15. napjáig
kerül sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2014. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet
készítése időszakában nem ismert, ezért a 2013. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 801 E Ft
összegű feladatalapú támogatással tudunk számolni. Nagyságrendileg Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata 2014. évben is számíthat a mintegy 1.023 E Ft összegű állami támogatásra. A feladatalapú
támogatás tervezett összegével az eredeti költségvetésben nem célszerű számolni, ugyanis minden évben a
megelőző évben hozott döntési képezik a támogatás alapját így az összeg változhat. A tényleges támogatási összeg
ismeretében célszerű a költségvetésen keresztülvezetni és kötelezettséggel terhelni.
2./ Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a 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 Önkormányzat célja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényben foglaltak alapján a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, a nemzetiségi
kulturális autonómia megőrzése. A Nemzetiségi Önkormányzat célja ,hogy a településen működő két általános
iskolával a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolával, valamint a két
középiskolával a Gyomaendrődi Kner Imre Gimnáziummal és Bethlen Gábor Szakképző Iskolával megállapodás
alapján együttműködjön közös rendezvények szervezésében. A nemzetiségi Önkormányzat célja továbbá,
hogy részt vegyen a Békés Megyében működő roma nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek programjain,
figyelemmel kísérve ezáltal a roma nemzetiségeket érintő feladatokat. A nemzetiségi Önkormányzat 2014. évben is
meg szeretné szervezni a nemzetközi roma napot ( 2014. április 8 ) és a nemzetiségek napját (2014. december 18.),
hagyományt szeretne teremteni a 2012 évben először megrendezett Békés Megyei Roma kispályás labdarugó torna
megszervezése is. Az Önkormányzat céljai között szerepel 2014. évben is Roma élet címmel újság szerkesztése és
honlapjának működtetése. 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. A
Nemzetiségi Önkormányzat tervezett 2014. évi programjairól munkatervet készít.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részéről Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé 687 E Ft
összegű visszatérítendő támogatás tartozása áll fenn, mely részben HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” szociális
szakember képzése Gyomaendrődön és vonzáskörzetében című pályázattal, valamint a TÁMOP 5.2.5 Gyermekek
és fiatalok integrációs programja tárgyú „ Tedd meg Velünk az első lépéseket” elnevezésű pályázattal kapcsolatban.
A kötelezettség rendezésére a Körös Völgye Alapítvány bérleti díj tartozása nyújt fedezetet.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2008. évben felkérte a Körös-Völgye Alapítványt arra,
hogy a TÁMOP 3.3.5/A Tanoda programok támogatása c. pályázati kiíráson a Gyomaendrődi tanoda működésére
pályázzon. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tárgyi feltételeket biztosítani tudta, a humánerőforrás az érintett
iskolákban adott volt. A Körös-Völgye Alapítvány menedzselni tudta és képes volt előfinanszírozni a program
zökkenőmentes lebonyolítását. A program megvalósítása érdekében a két szervezet együttműködési
megállapodást, bérleti szerződést kötött, melynek keretében az épület és a programhoz szükséges eszközök
használatáért a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2009. december 15. és 2011. december 15. közötti időszakra
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havi 60 E Ft bérleti díjra vált jogosulttá. A program 2010. évben zavartalanul működött. A Nemzetiségi
Önkormányzatnak 2011. évre vonatkozóan az Alapítvány pénzügyi problémái miatt 690 E Ft bérleti díj bevétel
kintlévősége keletkezett. Az Alapítvány a tartozását elismerte, de fizetni nem tud. Gyomaendrőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata a tartozás rendezése céljából a 19/2012.(VIII.14. ) RNÖ határozata alapján az
Alapítvány tartozására vonatkozóan fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezte. 2013. évben került sor a
végrehajtási eljárás megindítására, melynek további költségei merültek fel összesen 81 E Ft összegben. A
végrehajtás eredményeként 2013. évben 177 E Ft tartozás realizálódott, melyből megtérült 81 E Ft végrehajtási
költség és 96 E Ft bérleti díj tartozás. A tartozásokból 2013. évben 3 E Ft, 2014 évben 93 E Ft ( 2013. évi
pénzmaradvány terhére) Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé visszafizetésre került.
A nemzetiségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető, melyek kiírására az adott év
költségvetésének elfogadását követően kerül sor.
A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során 189 E Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a
2014. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetési mérlege a tervezni kívánt
bevételeket és kiadásokat tartalmazza:
Adatok E Ft-ban
Bevétel E Ft
Kiadás E Ft
2012. évi 2013. évi 2014.évi
2012. 2013. évi 2014.
tény
terv
terv
évi tény
terv évi terv
Saját bevétel /bérleti
149
733
623 Személyi juttatás /
258
158
50
díj,tovább számlázott telefon/
közlekedési
költségtérítés/
Műk. célú. támogatás értékű
572
222
222 Munkaadókat terhelő
7
0
0
bevétel kp.-i költségvetési
járulék
szervtől
Műk. célú támogatás ért.
150
Dologi kiadás
815
226
297
bevétel önkormányzatttól
Működési célú pe. átvét
324
Előfin. visszafiz. tám.
690
687
pélyázat alapján
Működési bevételek
1.195
955
845 Működési kiadás
1.080
1074
1034
összesen
összesen
Költségvetési hiány belső
4
119
189
finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány
működésre
Működési bevétel
1.199
1.074
1034 Működési kiadás
1080
1074
1034
Mindösszesen
Mindösszesen
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét az előterjesztés alapján a Nemzetiségi Önkormányzat
2014. évre vonatkozó költségvetési tervezetét vitassa meg.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tervezete"
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 tervezetéről szóló előterjesztést
tudomásul veszi, további tárgyalásra alkalmasnak találja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 28.
Felelős: Szécsi Zsolt
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2014. február 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkaterve
Szécsi Zsolt elnök
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 13/2012.(IV.23.)RNÖ határozatával elfogadott Szervezeti
és Működési Szabályzatának IV. fejezete a testület működését szabályozza, melynek 39. pontja alapján elkészített
döntési javaslatban szereplő 2014. évi munkatervet állítottuk össze.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg, az alábbi döntési javaslatot fogadja el:

Döntési javaslat
"Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkaterve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja 2014. évi munkatervét az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2014. évi munkaterve
Január
-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
Február 23-án a rasszizmus áldozataiért való megemlékezés
testületi ülés
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
Február 23-án farsangi rendezvény

Február

Március
-

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
Márc. 15-én városi rendezvényen szereplés, és koszorúzás
a hónap utolsó péntekén éjszakai pin-pong verseny
Április

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
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-

Április 8-án nemzetközi Roma Nap megemlékezés
testületi ülés
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
kresz tanfolyam
Május

-

újság kiadása
majális a roma közösségházban
nemzetiségi irodaműködtetése
kresz tanfolyam
a hónap utolsó péntekén éjszakai pin-pong verseny
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
Június

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
testületi ülés
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
roma folklór nap
Július

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
kressz tanfolyam
a hónap utolsó péntekén éjszakai ping-pong verseny
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
Békés Megyei Roma Labdarúgó torna
Augusztus

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
Augusztus 2-án megemlékezés a roma holokausztról
kresz tanfolyam
a hónap utolsó péntekén éjszakai pin-pong verseny
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
testületi ülés
kirándulás gyerekeknek
Szeptember

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
Október

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén éjszakai ping-pong verseny
testületi ülés
okt. 23-án városi rendezvényen koszozás
okt. 23-án a „közösségért végzett munkáért” kitüntetés átadása
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November
-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén éjszakai ping-pong verseny
November 1-én a cigányzenész emlékműnél való megemlékező műsor és koszorúzás

December
-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
mikulás ünnepség
fenyő ünnepség
kisebbségek napja rendezvény
testületi ülés
közmeghallgatás

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja 2014. évi munkatervét az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2014. évi munkaterve
Január
-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
Február 23-án a rasszizmus áldozataiért való megemlékezés
testületi ülés
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
Február 23-án farsangi rendezvény

Február

Március
-

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
Márc. 15-én városi rendezvényen szereplés, és koszorúzás
a hónap utolsó péntekén éjszakai pin-pong verseny
Április

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
Április 8-án nemzetközi Roma Nap megemlékezés
testületi ülés
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
kresz tanfolyam
Május

-

újság kiadása
majális a roma közösségházban
nemzetiségi irodaműködtetése
kresz tanfolyam
a hónap utolsó péntekén éjszakai pin-pong verseny
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
9

Június
-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
testületi ülés
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
roma folklór nap
Július

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
kressz tanfolyam
a hónap utolsó péntekén éjszakai ping-pong verseny
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
Békés Megyei Roma Labdarúgó torna
Augusztus

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
Augusztus 2-án megemlékezés a roma holokausztról
kresz tanfolyam
a hónap utolsó péntekén éjszakai pin-pong verseny
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
testületi ülés
kirándulás gyerekeknek
Szeptember

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
egész hónapban számítógépezési lehetőség gyerekeknek
Október

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén éjszakai ping-pong verseny
testületi ülés
okt. 23-án városi rendezvényen koszozás
okt. 23-án a „közösségért végzett munkáért” kitüntetés átadása
November

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén éjszakai ping-pong verseny
November 1-én a cigányzenész emlékműnél való megemlékező műsor és koszorúzás

December

10

-

újság kiadása
nemzetiségi irodaműködtetése
a hónap utolsó péntekén irodalmi délután
mikulás ünnepség
fenyő ünnepség
kisebbségek napja rendezvény
testületi ülés
közmeghallgatás

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2014. február 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A munkatervben meghatározott programokhoz költségvetési keret meghatározása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi rendezvényeinek programjait munkatervében hagyja jóvá. A
munkaterv 2014. február 23-én a rasszizmus áldozatairól megemlékezést tervez. Az előző években Az Endrődi
Szent Imre Római Katolikus Templomban szentmise keretében emlékeztünk meg az áldozatokról. A gyér érdeklődés
miatt az idei évben a közösségi Házunk előtti feszületnél tervezzük a megemlékezést, ahol mécseseket, koszorúkat
szeretnénk elhelyezni. A Nemzetiségi Önkormányzat a rendezvény költségét 5.000 Ft-ban határozza meg, mely
költség a koszorú, mécsesek és meghívó árát foglalja magába, fedezetére pedig a 2013. évi költségvetési
maradványt jelöli ki.
A Nemzetiségi Önkormányzat A Kner Imre Gimnáziummal közösen 2014. február 23-án farsangi rendezvényt
szervez játszóházzal egybekötve. A rendezvényen nyílt, részt vehet minden érdeklődő általános iskolás és a
lakosság. A Nemzetiségi Önkormányzat a farsangi rendezvénye lebonyolításához 20.000 Ft költséget határoz meg,
mely költség a meghívók, játszóházhoz való kellékek beszerzése illetve a gyerekek szerényebb megvendégelését
foglalja magába, fedezetére a 2013. évi költségvetési maradványt jelöli ki.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 8-án Nemzetközi Roma Napot szervez. A Rendezvény nyílt, bárki részt
vehet rajta A rendezvényen az iskolák a velük kötött megállapodás alapján műsort adnak, A Nemzetiségi
Önkormányzat a rendezvény megszervezésének keretösszegét 60.000 Ft összegben határozza meg, mely
tartalmazza a Romanap meghívó költségeit, kommunikációs költségeit, a részt vevők megvendégelését, fedezetét a
2014. évi költségvetésében megtervezett kiadás terhére biztosítja.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi döntési javaslatot javaslom
elfogadásra.

1. döntési javaslat
"A rasszizmus áldozatairól megemlékezés programokhoz költségvetési keret meghatározása "
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. február 23-án a rasszizmus áldozatairól
megemlékezést szervez, a rendezvény költségeire 5 E Ft működési kiadási előirányzatot biztosít a 2013. évi
költségvetési maradványa terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szécsi Zsolt
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
2. döntési javaslat
" A farsangi rendezvény programhoz költségvetési keret meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
12

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. február 23-án A Krer Imre Gimnáziummal
közösen nyílt farsangi rendezvényt szervez, mely rendezvény költségeire 20 E Ft működési kiadási
előirányzatot biztosít a 2013. évi költségvetési maradványa terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szécsi Zsolt
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
3. döntési javaslat
"A Nemzetközi Roma Nap program költségvetési keretének meghatározása"
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. április 6-án Nemzetközi Roma Napot szervez, a nyílt
rendezvény költségeire 60 E Ft dologi kiadási előirányzatot biztosít 2014. évi költségvetésében megtervezett
működési kiadás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szécsi Zsolt
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2014. február 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-Völgye Alapítvány tartozásának végrehajtási ügye
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!

A mellékelt levélben Kovács Mátyás a Körös Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója megkereste
Önkormányzatunkat, melyben bérleti díj tartozására fizetési halasztást kért, annak összegszerűségét 2011. július 21
napjáig ismeri el. A bérleti díj tartozás 2011. évben keletkezett. Az Alapítvánnyal többszöri személyes és írásbeli
egyeztetés történt a tartozásra vonatkozóan, melynek eredményeként az Önkormányzat 19/2012.(VIII.14.)RNÖ
határozata alapján fizetési meghagyási eljárást kezdeményezett, mely 2012. december 5-énjogerőre emelkedett. Az
Alapítvány nem élt ellentmondással, tehát nem vitatta a tartozás összegét. A végrehajtási eljárás eredményeként
2013. évben 176.965 Ft tartozás realizálódott, melyből 80.565 Ft végrehajtási költség megtérüléseként lett
figyelembe véve, 2013. évben 2918 Ft, 2014. évben 93.482 Ft megelőlegezett támogatás került visszafizetésre
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé..
2011. évben az Alapítvány tartozása miatt önkormányzatunknak működőképessége került veszélybe, pénzügyi
problémái miatt anyagi és erkölcsi kár érte a szolgáltatók illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évben azzal a feltétellel engedett el a két megelőlegezett projekttel
kapcsolatban 352 E Ft összegű tartozást, hogy a fennmaradó 690 E Ft összegű kintlévősége behajtására a
Nemzetiségi Önkormányzat mindent megtesz.
Az Alapítvány kérelmére két lehetősége van a Nemzetiségi Önkormányzatnak, a végrehajtási eljárást felfüggeszti
vagy folytatja.
A Nemzetiségi Önkormányzat jelen esetben úgy tudna fizetési halasztást adni, ha felfüggeszti a végrehajtási eljárást
azzal a feltétellel, hogy az alapítvány vezetője nyilatkozik arról, hogy a másodfokú bírósági döntést követően
egyösszegben kamatostul visszafizeti fennálló tartozását, illetve évente tájékoztatja önkormányzatunkat a per
állásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat nem javasolja a Körös Völgye Alapítvány elleni végrehajtás felfüggesztését,
a közpénzekkel való felelős gazdálkodás jegyében az önkormányzatnak mindent meg kell tennie kintlevőségének
behajtására, fennálló tartozásainak rendezésére.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi döntési javaslatot javaslom
elfogadásra.

Döntési javaslat
"Körös-Völgye Alapítvány tartozásának végrehajtási ügye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Körös-Völgye Alapítvánnyal szemben fennálló
végrehajtási eljárást nem függeszti fel, azt folytatja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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