Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke
tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

2015. október 16-án 815 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza üléstermébe
( Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Promóciós kiadvány megjelentetése
3. Beszámoló a Roma Nemzetiségi
háromnegyedévi teljesítéséről

Önkormányzat

2015.

év

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés a.) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására
zárt ülésen kerül sor.
1. Méltatlansági eljárás megszüntetése
2. Méltatlansági eljárás megindítása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2015. október 12.

Szécsi Zsolt
elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. október 16.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
1. NAPIRENDI PONT
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. október 16-i ülésére
Tárgy:

Elnöki beszámoló
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. október 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Promóciós kiadvány megjelentetése
Szécsi Zsolt elnök, Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012 augusztusában a Roma Polgárjogi Szövetséggel
közösen Dr. Szonda István segítségével fotókiállítást szervezett a Roma Közösségi Házban. A kiállításon
bemutatásra került az endrődi kötődésű Karl Keller német fotográfus által készített, az endrődi 60-as évekbeli
cigányság életét bemutató fotók. A kiállítás bemutatásra került a város általános és középiskoláiban.
A Nemzetiségi Önkormányzat 200 példányszámú, A4-es méretű, 30 oldalas promóciós anyagot szeretne elkészíteni
a Nemzetiségi Önkormányzat eddigi munkájáról, rendezvényeiről, melyhez illusztrációként az endrődi cigányság
életét bemutató Karl Keller felvételekből fotómellékletet állítana össze a kiadvány végére.
A Nemzetiségi Önkormányzatnak a promóciós kiadvány előállításához bruttó 140 000 Ft-ra van szüksége, melyet a
2015. évi feladatalapú támogatás terhére szeretne elszámolni.
Költségterv:
Nyomtatási költség:
(tintapatron és nyomtató karbantartás)
65 000 Ft
Anyagköltség:
(Fotópapír, spirál, borító elő és hátlap)
75 000 Ft
____________________________________________
Összesen:
140 000 Ft
A nemzetiségi Önkormányzat promóciós kiadványát 2015. december 18-án megrendezésre kerülő nemzetiségek
napján szeretné bemutatni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Promóciós kiadvány megjelentetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata eddigi munkájáról, rendezvényeiről promóciós anyag
elkészítését tervezi, melyhez illusztrációként az endrődi cigányság életét bemutató Karl Keller felvételeiből
fotómellékletet állít össze. A kiadvány költségeit 140000 Ft keretösszegben a 2015. évi feladatalapú támogatást
jelöli meg forrásként.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt, a kiadvány
megjelentetésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésére,
valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. október 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
háromnegyedévi teljesítéséről
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 13/2015. (II.16.) RNÖ számú határozatával fogadta el az
Önkormányzat 2015. évi költségvetését, 409 ezer Ft bevétellel – ezen belül 380 ezer Ft működési célú támogatás
értékű bevétellel központi költségvetési szervtől, 17 ezer Ft saját bevétellel,12 E Ft költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal - és 409 ezer Ft működési kiadással - ezen belül 50 ezer Ft
személyi juttatással, 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 359 ezer Ft dologi kiadással. A Nemzetiségi
Önkormányzat 2015 évi költségvetésétaz I. félévbena 39/2015. (VI.19.) RNÖ határozatával módosította, melynek
során beépítésre került az önkormányzatot megillető 2015. évi feladatalapú támogatás, illetve az Emberi erőforrások
Minisztériumától elnyert pályázati támogatás.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakultak az
önkormányzat 2015. háromnegyedévi bevételei és kiadásai:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
működési pénzmaradvány
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása
Műk. célútámogatás értékű bevétel önkormányzattól
Saját bevétel
Bevételek Összesen:

Eredeti Módosított

Teljesítés Teljesítés %a

12

12

12

100

380
0
17
409

1833
100
17
1.962

1833
100
14
1959

100
100
82,3
99,8

Kiadás

Eredeti Módosított

Teljesítés Teljesítés %a

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési Célú kiadás összesen
Kiadások Összesen

50
0
359
409
409

189
0
887
1.076
1.076

210
7
1745
1962
1.962

90,0
0
50,8
54,8
54,8

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. szeptember 30-án 883 E Ft összegű pénzkészlettel
rendelkezett.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának bevétele 2015. háromnegyedévi szinten 99,8 %ateljesült, a kiadása 54,8 %-bana módosított előirányzathoz képest.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi általános működési célúállami támogatása egységesen 380 E Ft, melynek
egyösszegű kiutalására 2015. március 10. napján került sor. Afeladatalapú támogatás igénybevételére a működő
nemzetiségi önkormányzatok jogosultak,2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik
alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2015. évre 1.103 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásra jogosult, melynek
kiutalására két részletben került sor, 2015. április 17-én, illetve 2015. augusztus 7-én 552-551 ezer Ft érkezett az
önkormányzat számlájára. A
nemzetiségi önkormányzat az Emberi ErőforrásTámogatáskezelőhöz
benyújtottpályázatával „Lépcső a jövőbe” tábor megvalósításához 350 ezer Ft összegű támogatást nyert.A támogatás
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kiutalására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül került sor 2015. augusztus 17-én. A nemzetiségi
önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzatától 100 ezer Ft összegű támogatásban részesült a 2015. július
11-én megrendezett Békés Megyei Roma Labdarúgó torna felmerülő költségeihez.
A nemzetiségi önkormányzat működési bevétele 14 E Ft összegben (telefondíj térítés, kamatbevétel) realizálódott. A
Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött szerződés alapján 594 E Ft bérleti díj kintlévősége van. A tartozás végrehajtási
eljárás alatt áll, 2013. december óta a követelés nem realizálódott.
A kiadások között megjelenő, kifizetésre kerülő1076 E Ft, főleg az önkormányzat által használt Fő út 80 szám alatti
ingatlan közüzemi számlái kifizetésével kapcsolatosak. Az önkormányzat állagmegóvás céljábóllefestette azépület
homlokzatát, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervében meghatározott programjai
megvalósításávalkapcsolatos költségeit is magában foglalja.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkaterve alapján havonta szerkeszti és kiadja újságját Roma Élet
címmel, melyben tájékoztatják a lakosságot az aktuális önkormányzati feladatokról.Önkormányzat 2015. február 23án megemlékezést szervezett arasszizmus áldozataiért. A nemzetiségi önkormányzat2015. március 15-én részt vett
avárosi rendezvény keretein belül megszervezett ünnepségen és koszorúzáson. A Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigány missziója hetente csoportos megbeszélést tart az érdeklődőknek a Roma Közösségi Házban. Az
Önkormányzat 2015. április 8-án megemlékezett a Nemzetközi Roma Napról, melynek keretében a Békés Megyei
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kihelyezett ülést tartott Gyomaendrődön, ezt követően a Roma Közösségi
Házbana Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előadást tartott a cigányság békés megyei
helyzetéről,valamint a Családsegítő Szolgálat a cigányság szocializálódásáról tartott előadást. A Nemzetiségi
Önkormányzat2015. április 9-én részt vett Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására az
„Örökségtár” szerkesztősége közös szervezésében „ A magyarországi nemzetiségek kultúrája a közoktatásban,
közművelődésben az „Örökség - Kultúra Oktatási elektronikus tudásbázis közvetítésével” című konzultációs
konferencián.
Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a település iskoláival. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 31én játszóházat szervezett a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola tanulói részvételével. A Nemzetiségi Önkormányzat részt vetta Rózsahegyi napokon és a Kis Bálint
Napokon, melyekenaz iskolák névadói emlékére koszorút helyezett el.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. július 11-én rendezte meg a Békés Megyei Roma Labdarugó Tornát és
Kulturális napot.
A Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti,
művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat 520 ezer Ft tervezett költséghez
350 ezer Ft támogatásban részesült. A „ Lépcső a jövőbe” roma gyerekek táborozásának megvalósítására2015.
augusztus6-12. közötti időszakban került sor. A Támogató hatóság a támogatás összegét a szerződéskötést követő
30 napon belül utalta át az önkormányzat számlájára. A szerződés aláírására 2015. július 17-én került sor, ezért a
nemzetiségi önkormányzatnak részben meg kellett előlegezni a költségeket. A támogatás 2015. augusztus 17-én
érkezett meg az önkormányzat számlájára.
Az Önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nemzetiségi kulturális kezdeményezések
2015. évi támogatására is nyújtott be pályázatot, 2 nemzetiségi nyomtatott kiadvány elkészítése és publikálása
érdekében 700 ezer Ft összegű kiadási költséghez. A pályázat elbírálása során 100 ezer Ft összegű támogatást
ítéltek meg, mivel az önkormányzat a hiányzó 600 ezer Ft összegű költséget saját költségvetéséből nem tudja
biztosítani, ezért lemondott a támogatásról.
A Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan működteti irodáját, segítve a roma és nem roma lakosságproblémáinak
megoldását.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületét az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési
javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről"
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 az Önkormányzat 2015. háromne
gyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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