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5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.

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

2015. december 10-én 1315 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe
( Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Járási Együttműködési megállapodások aláírása ÁROP projektben
3. Nemzetiségi nappal egybekötött Mikulás és Karácsonyi rendezvény
megszervezése
4. Közösségért végzett munkáért kitüntetés adományozása
5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója
6. 2015. évi feladat alapú támogatás maradvány 2016. évi várható
felhasználása
7. Pályázat beadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
pályázatra
8. Bejelentések
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

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2015. december 4.
Szécsi Zsolt
elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
1. NAPIRENDI PONT
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:

Elnöki beszámoló
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Járási együttműködési megállapodások aláírása ÁROP projektben
Mile Erika
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya 2015. július 3-án kelt levelében értesítette
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, mint gesztort, hogy az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú, „Területi
együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi járás területén” c.
pályázat támogatásban részesült. Az elfogadott elszámolható összköltség 22 millió Ft, a projekt 100 %-os
támogatási intenzitású. A Támogatási Szerződés 2015. július 29-én került aláírásra, a projekt megvalósítás
időtartama: 2015. augusztus 1. – 2015. november 30.
A projekt rövid ismertetése:
Célja, hogy olyan együttműködés alakuljon ki a Gyomaendrődi járáshoz tartozó települési önkormányzatok és a helyi
önkormányzatok intézményei, valamint a civil és gazdasági szereplők között, mely a helyi esélyegyenlőségi
programokban foglalt társadalmi felzárkóztatás minél hatékonyabb megvalósulását szolgálja a járásszékhely
önkormányzat koordinációs tevékenységének köszönhetően. Az együttműködés megvalósulásán túl fontos, hogy a
projekt lezárását követően továbbra is fenntartható módon működjön a járási koordináció, és a fejlesztések valódi
területi hatással bírjanak a későbbiek folyamán is.
A járási szintű együttműködés pozitív eredményeként várható a feladatok szervezésének és ellátásának minőségi
javulása és a költségfelhasználás ésszerűbbé tétele, így jelentősen javulhat a költséghatékonyság és a
problémakezelés színvonala, a kooperáció által sikeresebben megvalósítható a járásban élők társadalmi
felzárkózását is szolgáló együttműködések elmélyülése. A szakmai koordináció megvalósulása során szervezői és
tanácsadói tevékenységek révén a települések többlet szakmai támogatáshoz jutnak.
A projekt hathatósan elősegíti a Helyi Esélyegyenlőségi Programok intézkedési tervében megfogalmazott teendők
megvalósítását, illetve ezek járási szintű összehangolását és koordinálását, ezzel pedig az esélyegyenlőség
helyreállítását, javítását járási szinten.
A projekt eredménye jelen járási szintre vonatkozó Esélyteremtő programterv is, amely kifejezetten az olyan
demográfiai, szociológiai és gazdasági jellegű problémákra vázol fel gyakorlati megoldásokat, amelyek a járáson
belül merültek fel, a települések együttműködését igénylik, és a problémák komplex kezelése szükséges.
A programterv kialakítását segítette a járás minden önkormányzata és az egyéb érintett gazdasági, illetve civil
szereplők között megvalósult találkozók, továbbá az ezen találkozón elindult párbeszéd.
A projekt eredményeként továbbá megvalósulnak még az alábbiak:
o A projekt keretében létrejött a járás érintett intézményei között egy hosszú távú együttműködés, amely lehetővé
teszi az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges koordinációt;
o Kialakul és megerősödik a társadalmi párbeszéd a járási hivatal, a járás önkormányzatai, a nemzetiségi
önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek valamint a gazdasági szereplők között.
A fentiek hatásaként hosszú távú együttműködés alakul ki az érintett önkormányzatok és társadalmi szervezetek
között, továbbá sikeres, valamint fenntartható esélyegyenlőségi helyi és járási fejlesztések valósulhatnak meg a
2014-2020 közötti programozási időszakban. A problémák komplex kezelése hatására javulhat az önkormányzatok
által ellátott közszolgáltatások megszervezésének minősége és hatékonysága, javul az önkormányzatokba és
tágabb értelemben a közigazgatási szervekbe vetett bizalom, erősödik a társadalmi felzárkózás és az
esélyegyenlőség célja iránti elkötelezettség.
A projekt során kerekasztal megbeszélések és szakmai rendezvények kerültek megvalósításra. (Vállalt 6-6 alkalom)
2015. 08. 12. 1. rendezvény: Nyitó rendezvény
2015. 08. 27. 1. kerekasztal: (Helyi Esélyegyenlőségi Programok ismertetése, probléma felvetés, operatív
kezdés)
2015. 09. 03. 2. rendezvény: (Romák, mélyszegénységben élők helyzete, aluliskolázottság)
2015. 09. 10. 2. kerekasztal: (HEP-ek elemzése, megvalósítási nehézségek, akadályok)
2015. 09. 16. 3. rendezvény és 3. kerekasztal: (Gazdaságfejlesztési szempontok és pályázati lehetőségek,
mozgássérültek és fogyatékkal élők rehabilitációja, elvándorlás kérdése) (Implementációs problémák,
fogyatékkal élők esélyegyenlőségi kérdései)
2015. 09. 25 4. rendezvény: (Nők és gyermekek esélyegyenlősége)
2015. 10. 08 4. kerekasztal: (Elsődleges javaslatok, nők és gyermekek mint esélyegyenlőségi célcsoportok)
2015. 10. 15. 5. kerekasztal: (JEP tervezet bemutatása és együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos
egyeztetés)
2015. 10. 22: 6. kerekasztal:(JEP Intézkedési Terv, együttműködések véglegesítése)
3

2015. 10. 28. 5. rendezvény: (Együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírása)
2015. 11. 12. 6. rendezvény: Záró rendezvény
Az együttműködési megállapodások és a Járási Esélyteremtő Programterv az előterjesztés mellékletét képezik.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselője a 2-es és a 3-as megállapodást írta alá.
Az együttműködési megállapodások témaköreinek összefoglalása (a kerekasztalok döntése alapján):
1. megállapodás: általános – járás önkormányzatai
2.: általános: minden résztvevő
3.: tematikus: roma nemzetiség – önkormányzat és civil szervezet
4.: tematikus: fogyatékkal élők
5.: tematikus: oktatás, nevelés
6.: tematikus: turisztika
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak tudomásul vételére
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
1. döntési javaslat
"ÁROP-együttműködési megállapodások"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009
számú, „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi
járás területén” című pályázat keretében az együttműködési megállapodásokban felvázolt célokat fontosnak tartja és
részt vesz a megvalósításban. Jóváhagyja a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásokat.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Szécsi Zsolt
Hivatali felelős: Mile Erika
1. döntési javaslat
"ÁROP -JEP"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009
számú, „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi
járás területén” című pályázat keretében elkészített „Járási Esélyteremtő Programterv – Gyomaendrődi járás”
dokumentumot tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Szécsi Zsolt
Hivatali felelős: Mile Erika
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Nemzetiségi nappal egybekötött Mikulás és karácsonyi rendezvény
megszervezése
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata14/2015.(II.16.) RNÖ határozatával elfogadott 2015. évi
munkaterve tartalmazza december hónapra vonatkozóan a mikulásnapi ünnepséget, a fenyő ünnepséget, a
nemzetiségek napjának rendezvényét, illetve a „közösségért való munkáért” kitüntetés adományozását.
A nemzetiségi önkormányzat 2015. december 18-án rendezi megnyílt összevont rendezvényét, melynek tervezett
kezdési időpontja 10 óra. Az ünnepség keretében a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola diákjai adnak műsort. Az ünnepség keretében kerül átadásra a „közösségért való munkáért” kitüntetés díja. A
rendezvény során a gyerekeket szeretnénk megajándékozni édességgel. A rendezvény során tervezünk egy
előadást a romák hit világával kapcsolatban, egészségnapot, illetve a délután folyamán a Szent Gellért Általános I
skola, Gimnázium tanulóival karácsonyi játszóházat szervezünk. A rendezvény költségeire 150 ezer Ft-ot különít el
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséből a feladatalapú támogatás terhére, melyből 60 ezer Ft személyi juttatás
(reprezentációs kiadás) és 90 ezer Ft dologi kiadás merül fel.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Nemzetiségi nappal egybekötött Mikulás és karácsonyi rendezvény megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 18-án rendezi meg
nyílt nemzetiségek napja rendezvényét a mikulás és karácsonyi ünnepséggel egybekötve, melynek felmerülő
költségeinek rendezésére 150 ezer Ft-ot különít el 2015. évi költségvetése feladatalapú támogatása terhére, melyből
60 ezer Ft személyi juttatás (reprezentációs kiadás) és 90 ezer Ft dologi kiadás számolható el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
4. NAPIRENDI PONT
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:

Közösségért végzet munkáért kitüntetés adományozása
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete!
Az Országgyűlés 2015. június 23.-i ülésén fogadta el Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvényt. A nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi támogatások felhasználását a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló többször módosított
428/2012.(XII.29.) Kormány rendelet szabályozza.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi koncepciójának tervezése jelenlegi
szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat, át kell tekinteni az önkormányzat feladatkörét.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 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 működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési
támogatásból tevődik össze. A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolásáról szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az előző évihez hasonlóan a támogatási keret
felosztási aránya nem változik 1/3 rész általános működési költségvetési támogatás, 2/3 rész feladatalapú
költségvetési támogatás. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a
feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel.
1./1. Működési költségvetési támogatás
A működési költségvetési támogatás vonatkozásában a 2014. év óta differenciálásra kerül a támogatás összege
attól függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján.
2016. évben a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott
nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai
alapján kerül megállapításra. A települési nemzetiségi Önkormányzat részére megállapítható működési
költségvetési támogatás az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
- 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább 25 fő, de legfeljebb 50 fő,
-200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja 50 főt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 2015. évben 380 ezer Ft összegű működési
költségvetési támogatás illette meg a 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve, ugyanis
Gyomaendrődön roma nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.
1./2. Feladatalapú költségvetési támogatás
Feladatalapú támogatásra az a települési nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző
évben 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 léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítására, a Támogató által történő döntéshozatalra minden év március 16. napjáig
kerül sor. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2015. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet
készítése időszakában nem ismert, ezért a 2015. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 1.103 ezer
Ft összegű feladatalapú támogatással tudunk számolni. A feladatalapú támogatás összege 2016. évre vonatkozóan
változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját A támogató a
feladatalapú költségvetési támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja a költségvetési év
április 15-éig és augusztus 15-éig.
Nagyságrendileg Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évben is számíthat a mintegy
1.483 ezer Ft összegű állami támogatásra (380 ezer Ft működési költségvetési támogatás, 1103 ezer Ft
feladatalapú támogatás).
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.
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A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2016. 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.
3./ Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvényben foglaltak alapján a feladatkörébe tartozó nemzetiségi közügyek vonatkozásában célja a nemzetiséghez
tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása , a nemzetiségi kulturális autonómiájának megőrzése. A Nemzetiségi
Önkormányzat célja, hogy a településen működő iskolákkal a Kis Bálint Általános Iskolával és a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Kollégiummal, a Szent Gellért Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumával, valamint
a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Intézménnyel 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 a roma nemzetiségeket érintő feladatokat. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben is meg
szeretné szervezni a nemzetközi roma napot (2016. április 8. )és a nemzetiségek napját (2016. december 18.).
Hagyományt szeretne teremteni a 2012 évben először megrendezett Békés Megyei Roma kispályás labdarugó
torna megszervezésének. Az Önkormányzat 2016. évben is képviselteti magát Gyomaendrőd Város rendezvényein:
2016. március 15-i koszorúzáson, 2016. május 27-én a Hősök napja, illetve 2016. október 23-i megemlékezéseken.
A nemzetiségi önkormányzat saját bevétele telefon magáncélú beszélgetés megtérítéséből, illetve kamatbevételből
származik.
A nemzetiségi önkormányzatnak 594 ezer Ft összegű kintlévősége van a Körös-Völgye Alapítvány bérleti díj
tartozására vonatkozóan. A tartozás végrehajtás alatt áll. 2013. óta a tartozás nem realizálódott. A további
végrehajtás során várhatóan a végrehajtó részére további költséget kell megelőlegezni, melyre forrást a nemzetiségi
önkormányzat nem tud biztosítani, ugyanis ilyen jellegű költségre az állami támogatás nem használható fel.
A nemzetiségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából a Támogatáskezelő által nyílt pályázatot hirdetett meg nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósításának 2016. évi költségvetési
támogatására. A Nemzetiségi Önkormányzat a támogatáskezelő felhívására tábor költségeinek finanszírozására
pályázatot tervez benyújtani a megadott 2016. január 10-ei határidőig.
A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során várhatóan 295 ezer Ft pénzmaradványa keletkezik,
mely összeg a 2016. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A megmaradó összeg a feladatalapú
támogatásból marad meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2016. április 30-ig használhat fel, a
rasszizmus áldozatairól megemlékezés költségeire, a farsangi rendezvény költségeire, 2016. április 8-án
megtartásra kerülő nemzetközi romanap rendezvény költségeire, valamint a 3 településen működő általános iskola
részére megszervezésre kerülő húsvéti játszóház költségeire.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez az alábbi bevételeket és
kiadásokat kívánja tervezni:
Bevétel
Előző évi maradvány
Támogatás értékű működési bevétel a nemzetiségi
önkormányzatok működéséhez
Saját bevétel
Bevétel összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen

Összeg E Ft
295
1483
20
1798
200
0
1598
1798

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján az önkormányzat 2016. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
8

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
költségvetési koncepcióját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 02. 15.
Felelős: Szécsi Zsolt
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2015. évi feladatalapú támogatás maradvány 2016. évi várható felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzetiségi Önkormányzatok a központi költségvetésből központi kezelésű előirányzatból a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásáról szóló 428/2012. (XII.29.) Korm. rendelet
alapjánműködési költségvetési támogatásban és feladatalapú költségvetési támogatásban részesül. A működési
költségvetési támogatást a költségvetési évben december 31-ig lehet felhasználni, ellenkező esetben vissza kell
fizetni. A feladatalapú költségvetési támogatást a költségvetési évet követő év április 30-ig használható fel.
A feladatalapú költségvetési támogatást a támogató előlegként két egyenlő részletben kincstár útján folyósítja, a
költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig. A nemzetiségi önkormányzat folyamatos működéséhez,
programjai megvalósításához szükséges, hogy rendelkezésre álljon pénzeszköz, ezért az év elején megvalósítandó
programjaihoz az előző évi maradványból tudja biztosítani.
A nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtása során várhatóan 295.000Ft feladatalapú
maradvánnyal számol, mely összeget 2016. április 30-ig használhat fel.
A tervezett maradványt az alábbi feladatokhoz tervezi felhasználni:
·
·
·
·

5.000 Ft megemlékezés a rasszizmus áldozatairól,
50.000 Ft farsangi rendezvény költségeire,
200.000 Ft nemzetközi romanap rendezvény költségeire,
40.000 Ft húsvéti játszóház a 3 általános iskola részvételével,

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését a 2015. évi
maradvány felhasználásra vonatkozóan.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"2015. évi feladatalapú támogatás maradvány 2016. évi várható felhasználása"
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 2015. évben várhatóan
keletkező 295.000 Ft összegű maradványát
·
5.000 Ft összegben megemlékezés a rasszizmus áldozatairól költségeire,
·
50.000 Ft farsangi rendezvény költségeire,
·
200.000 Ft nemzetközi romanap rendezvény költségeire,
·
40.000 Ft a 3 általános iskola részvételével húsvéti játszóház költségeire
tervezi felhasználni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázat beadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra
Szécsi Zsolt elnök
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást
hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó
táborok megvalósításának 2016. évi költségvetési támogatására.
A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a
nemzetiségi népismeret részét képező, történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása
anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák) megvalósítása révén.
A pályázati kiírásra nemzetiségi oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi tevékenységet
folytató civil szervezetek pályázhatnak.
Támogatás elnyerése esetén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat – a pályázati céloknak megfelelően – legalább 7
napos tábort szervezhet, minimum 15 fő tanuló részére 2016. május 1. és 2016. október 31. közötti időszakban.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, önrész biztosítása nem szükséges.
Támogatás mértéke: min. 300 000 Ft, max 2 500 000 Ft.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 270 000 000 Ft
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A költségvetési
támogatás folyósítása egy összegben történik.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat hét napos tábort szeretne szervezni 20 fő tanköteles korú, roma tanuló
számára a Balaton mellett, 4 fő kísérővel, 2016. július vagy augusztus hónapban. A tábor ideje alatt napi 3x 1 órás
nemzetiségi nyelvi, népismereti hagyományőrző és hitéleti foglalkozásokra, továbbá a környékbeli nevezetességek
megtekintésére kerül sor a sport- és szabadidős tevékenységek mellett.
A pályázni kívánt támogatási összeg: 2.500.000 Ft.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, azonban a táborban résztvevő
tanulók száma ez esetben sem csökkenhet 15 fő alá, illetve a tábor napjainak száma hét egymást követő nap alá.
A projekt keretében elszámolható költségek: a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő, és adminisztráló, a
törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében
felmerült költségek, így különösen az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó
vásárolt szolgáltatások köre.
A pályázat benyújtása során egyszeri regisztrációs díjat kell megfizetni 3.000 Ft összegben, melyet a pályázat
benyújtásakor igazolni kell.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben lehet
benyújtani. A benyújtási határidő: 2016. január 10.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztésben ismertetett pályázati
kiírásokat megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájába hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázat beadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az NEMZ-TAB16 kódszámú, Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó
táborok megvalósításának 2016. évi költségvetési támogatása című pályázati felhívás alapján nemzetiségi tábor
megszervezése érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szécsi Zsolt elnököt a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidők, felelősök:
11

Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
8. NAPIRENDI PONT
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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