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

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

elnöke

2014. szeptember 29-én 16.30 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe, (Selyem út 124. )
Napirend:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. I. félévi
költségvetési beszámolója
2. Kérelem német nemzetiségi pedagógus képzés támogatására
3. Tájékoztató Kistérségi Óvoda német nemzetiségi Óvodapedagógus képzés
támogatása ügyében
4. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2014. szeptember 26.
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Német Nemzetiségi Önkormányzat
2014. szeptember 29.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2014. szeptember 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési
beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2014.(II.5.) NNÖ. számú határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2014. évi költségvetését 736 E Ft bevétellel, ezen belül 271 E Ft működési célú támogatás értékű
bevétellel központi költségvetési szervtől, 100 E Ft saját bevétellel, 365 E Ft költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 736 E Ft működési kiadással, ezen belül 80 E Ft személyi
juttatással, 15 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 285 E Ft dologi kiadással, valamint 356 E Ft működési célú,
támogatásértékű kiadással helyi Önkormányzat költségvetési szervének elfogadja. A Nemzetiségi Önkormányzat
2014. évi költségvetését az I. félévben 11/2014. (IV. 28.) NNÖ határozatával módosította.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az
Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2014. június 30. napjáig:
Adatok E Ft-ban
Bevétel
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési
támogatása
Saját bevétel
Bevételek Összesen:

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Műk. célú támogatás ért. kiadás
Kiadások Összesen

365
271

365
1099

100
736

Eredeti

126
1590

Módosított
80
15
285
356
736

100
50
906
534
1590

100

365
1099

100
133
1.597

Teljesítés
40
21
491
178
730

174
105

Teljesítés %-a
40
42
54
33
45

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. június 30. napján 867 E Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 33 E Ft, bankszámla 834 E Ft)
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2014. június 30. napjáig bevételi előirányzatát 105%-ban,
kiadási előirányzatát pedig 45 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2014. évi működési célú állami támogatása egységesen 271 E Ft. A feladatalapú
támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2013. április 1. és 2013. december
31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A támogatás megítélésére illetve kiutalására 2014. március 18.
napján került sor 828 E Ft összegben. A saját bevételek között elszámolt 133 E Ft összegből 126 E Ft a batyus bál
belépődíját és 3 E Ft telefonhasználati díjat, valamint 4 E Ft kamatbevételt tartalmazza.
Kiadásként 730 E Ft teljesült, mely összegből 40 E Ft személyi juttatásként reprezentációs költség lett elszámolva,
21 E Ft összegű munkaadókat terhelő járulék, melyből 13 E Ft egészségügyi hozzájárulás, 8 E Ft munkaadót terhelő
személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után, 491 E Ft összegű dologi kiadás került elszámolásra. A
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dologi kiadásból 220 E Ft 2014. február 15-én megtartott Sváb batyus bál költségeire lett fordítva (75 E Ft
helységbérlet, 45 E Ft dekoráció, 76 E Ft zeneszolgáltatás, 5 E Ft hangosítás, 6 E Ft videó felvétel, 12 E Ft zenés
rendezvény jogdíja, 2 E Ft posta költség.) 15 E Ft reprezentációköltség személyi juttatásként, 3 E Ft SZJA Kifizetői
adó, 5 E Ft egészségügyi hozzájárulás az adóköteles reprezentáció után). Az Önkormányzat a Kis Bálint Általános
Iskolával folyamatosan tartja a kapcsolatot. 2014. április 27-én Osternfest kézműves délutánt szervezett a Kis
Bálint Általános Iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére, melyhez 19 E Ft
összegben biztosította az anyagszükségletet. 2014. június 11-én részt vett a Kis Bálint napon.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervéből az I. félévre vonatkozóan a fent felsoroltakon kívül a
további programokat valósította meg: A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett 2014. január 11-én, a Magyarországi
Német Önkormányzatok Napja alkalmából Pécsett a Kodály Központban megrendezésre került gála műsoron.
2014. január 17-én a Békés Megyei Német Önkormányzatok közgyűlésén. Az önkormányzat 2014. február 8-án
képviseltettük magunkat Almáskamaráson a Német nyelvi „Ki mit tud”-on. Szedlák Stella, Farkas Cintia gimnazista
tanulók részvételével. A „ Málenkij Robot” című film bemutatására 2014. március 3–án Budapesten, a MOM
Kulturális Központban került sor. E film bemutatását, valamint sajtótájékoztatót március 20-án a helyi Katona József
Művelődési Központban rendeztük meg. 2014. március 26-29 közötti időszakban az Orosházán működő nemzetiségi
önkormányzat német hetet tartott. A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett 2014. március 29-én a Békés Megyei
Németek XXIII. Anyanyelvi és Kulturális napján, mely Orosházán lett megrendezve. A rendezvény részvételével
kapcsolatos költségek 36 E Ft összegben személyszállítás költségeként merült fel. A Német nemzetiségi
Önkormányzat a kulturális nap rendezvényén műsorral képviseltette magát. A Kis Bálint Általános Iskola német
nemzetiségi osztálya 25 tanulója mesejelenetet, gyermekjátékot, a Kner Imre Gimnázium 2 diákja tavaszi verset
adott elő. A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: a március 15i ünnepségen, valamint a Hősök napján 2014. május 25-én koszorúzott, 2014. június 2-án pedig megemlékezett a
Trianoni emléknapról. Az önkormányzat megemlékezett 2014. május 7-én Mezőberényben a kitelepítés
évfordulójáról. A Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület versenyt hirdetett a Békés megye németek által
lakott települések felfedezése és megismerése céljából. A házigazda Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata volt, a verseny helyszínéül (május 21-én) a Katona József Művelődési Házat jelöltük meg, mert 18
csapat képviseltette magát a versenyen. Az iskolaegyesület ekkor ünnepelte 20 éves évfordulóját, ebből az
alkalomból kihelyezett ülést tartottunk Gyomaendrődön. A Kner Imre Gimnázium 2 csapata nevezett a versenyre,
második helyezést értek el. A német nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 24-én részt vett az Öregszőlő
település rész Bogrács napján, ahol sváb tejfölös krumplilevest főztünk, mellé fánkot és palacsintát kínáltunk
vendégeinknek. 2014. június 25-29 között tagja voltam a városi delegációnak, Schöneck testvérvárosába
utazhattam. Június 27-én Ajtai Ferencné képviselő Gyulán szövetségi ülésen vett részt, választással kapcsolatos
információk átadására került sor.
Az Önkormányzat működési célú pénzeszközként átutalta a kistérségi Óvoda részére a német nemzetiségi
Óvodapedagógus képzésére a 178 E Ft összegű támogatást.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg az önkormányzat 2014. I.
félévi költségvetéséről szóló tájékoztatót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak elfogadását.

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

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja 2014. I. félévi
költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2014. szeptember 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kérelem német nemzetiségi pedagógus képzés támogatására
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola a mellékelt támogatási kérelmet nyújtott be pedagógusa Vaszkán
Gabriella sikeres felvételt nyert német nemzetiségi kiegészítő képzésének támogatására. Az Iskola már negyedik
tanéve partneri kapcsolatot ápol önkormányzatunkkal, már három évfolyamon indította be - felmenő rendszerben – a
német nemzetiségi nyelvoktató programot. Az iskola az elkövetkező években is el kívánja indítani a
nemzetiségi nyelvoktató programot és várható, hogy már a következő tanévben gondot fog okozni a
megfelelő képzettségű pedagógus biztosítása. Az Iskola 2013. szeptemberében Együttműködési megállapodást
kötött Nemzetiségi Önkormányzatunkkal, melynek részét képezi a nemzetiségi szakot végző pedagógusok
tanulmányának támogatása, valamint a szerződésben foglalt programok megvalósításának elengedhetetlen feltétele
a német nemzetiségi nyelvet tanulók és azokat tanító pedagógusok.
A Nemzetiségi kiegészítő képzés 4 féléves képzés, melynek költségvetési hatása 2015. és 2016. évi költségvetést is
érintené. A jelen ülés napirendjét képezi a német nemzetiségi óvodapedagógus képzésének támogatási ügye,
melyre vonatkozóan az önkormányzat tájékoztatást kapott arról, hogy a támogatási szerződés nem jön létre, mivel
nem történt sikeres felvételi így felszabadul az önkormányzat által erre a célra elkülönített 178.000 Ft.
Az Önkormányzat 2015 évre vonatkozóan nem ismeri a költségvetési kereteit, és félő hogy a két azonos szintű
támogatás esetén az önkormányzat annyira leterhelné a költségvetési kereteit, hogy nem tudná biztosítani az egyéb
célkitűzéseiben meghatározott programjaira a szükséges összegeket. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennie az
önkormányzatnak, hogy az állami támogatás 2014. évi pénzmaradványát a következő költségvetési év I. félévében
el kell költenie.
Mindezekre figyelemmel javaslom, hogy a pedagógus képzését a 115.000 Ft/féléves költségtérítés maximum 50 %ának megfelelő összegben támogassa az önkormányzat. Az 57.500 Ft és az ezzel kapcsolatban felmerülő
járulékokat figyelembe véve 111.500 Ft támogatásnál nagyobb összeget félévenként nem tudunk biztosítani.
Javaslom továbáb, hogy egyenlőre az önkormányzat a pedagógus képzésének első 2 félévét támogassa. A
szerződés megkötésekor mindenképpen szükséges a KLIKK, mint az oktatási intézmény fenntartója ellenjegyzése,
mivel a Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával van együttműködési
kapcsolatban. Az Iskola fenntartója tudja azt garantálni, hogy a pedagógus által elvégzett képzés után a
nemzetiségi képzést folyamatosan tudja a német nemzetiségi programon belül megvalósítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alakítsa ki véleményét arra
vonatkozóan, hogy a megkötésre kerülő támogatási szerződést milyen feltétellel köti meg.

Döntési javaslat
"Kérelem német nemzetiségi pedagógus képzés támogatására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatja a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
pedagógusa, Vaszkán Gabriella Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar – Szarvasi képzési helyre levelező tagozatos
német Nemzetiségi kiegészítő képzésére felvételt nyert hallgatójának 2014. szeptember 1-től az első 2 féléves
képzését, melyhez félévenkénti költségtérítésének 50%-ának járulékokkal növelt összegét 111.500 Ft összegben
biztosítja a 2014. évi és 2015. évi költségvetése terhére.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza elnökét a támogatási szerződés előkészítésével és az
Önkormányzat soron következő ülésére történő beterjesztésével.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2014. szeptember 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató Kistérségi Óvoda német nemzetiségi Óvodapedagógus képzés támogatása
ügyében
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2014.(IV.28.)NNÖ
határozatában döntött arról, hogy a Gyomaendrőd-, Csárdaszállás-, Hunya Kistérségi Óvoda alkalmazottját Soczóné
Janovszki Anikó Óvodapedagógus német nemzetiségi óvodapedagógusi képzését támogatja. Az Óvoda vezető a
mellékelt levelében tájékoztatott arról, hogy az Óvodapedagógus 2014. szeptemberétől nem kezdi meg tanulmányai,
mert a jelenlegi képesítése nem megfelelő a felvételiéhez. Az Óvodapedagógus jelenleg is tanulja a német nyelvet
és a következő tanévben is beadja jelentkezését. Az Óvodavezető szeretné ha jövőre –sikeres felvétel elnyerése
esetén- a Német Nemzetiségi Önkormányzat a korábbi döntésének megfelelően támogatná az érintett pedagógus
továbbképzését. Az Óvodavezető nem látja akadályát annak, hogy 2015. szeptember 1-től bevezetésre kerüljön az
egy német nemzetiségi óvodai csoport bevezetése.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 9/2014.(IV.28.)NNÖ határozatában korábban
meghatározta, hogy az Önkormányzat 2014. évi és a 2015. évi költségvetésében prioritást élvez a német
nemzetiségi óvodapedagógus képzés.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

Döntési javaslat
"Tájékoztató Kistérségi Óvoda német nemzetiségi Óvodapedagógus képzés támogatása ügyében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 9/2014.( IV.28.) NNÖ határozatát úgy módosítja, hogy a
Gyomaendrőd-, Csárdaszállás-,Hunya Kistérségi Óvodát 2015. szeptember 1-től az alkalmazottja Soczóné
Jaszovszki Anikó Óvodapedagógus német nemzetiségi óvodapedagógusi képzését sikeres felvétele esetén
támogatja és köti meg a támogatási szerződést.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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