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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2015. december 4.
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ELŐTERJESZTÉSEK

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

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

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 önkormányzatok megillető nemzetiségi támogatások felhasználását a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló többször módosított
428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet szabályozza.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi koncepciójának tervezése jelenlegi
szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat, át kell tekinteni az önkormányzat feladatkörét.
A Német 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 tevődnek 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 Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2015. évben 380 ezer Ft összegű működési
költségvetési támogatás illette meg a 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve, ugyanis
Gyomaendrődön német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 1.066 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 Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évben is számíthat a mintegy
1.446 ezer Ft összegű állami támogatásra (380 ezer Ft működési költségvetési támogatás és 1066 ezer Ft
feladatalapú támogatás).
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2./ Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött,
melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja
székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem
merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséből
biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek ( a nemzetiséghez tartozók érdekeinek
kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével
kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
3./ A nemzetiségi önkormányzat célja 2016. évre vonatkozóan:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó
feladatok kibővítése, felmenő rendszerben továbbfolytatása, melynek érdekében 2014-2015. évben döntött német
nemzetiségi iskolapedagógus szakirányú képzésének támogatásáról, az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv
ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, az első osztályos
német nyelvet tanulók megajándékozására „schultüte” készítése, a nyári szünetben német hagyományőrző tábor
szervezése, valamint a Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten.
- célja továbbá a hagyománynak számító batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése
céljából.
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek,
valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel
kísérve ezáltal a német nemzetiséget érintő feladatokat,.
- 2013. évben szerződést kötött a Kistérségi Óvodával német nemzetiségi Óvodapedagógus szakirányú
képzésének támogatására, megalapozva ezzel a 2015. szeptemberben beindításra kerülő német nemzetiségi nyelv
oktatását már az óvodában.
- célja a német evangélista egyházzal való együttműködés kialakítása közös programok szervezéséhez.
A tervezett programokhoz kapcsolódóan saját bevétel a Sváb batyus bál belépőkből realizálható mintegy 100 ezer
Ft összegben, a magáncélú telefonhasználatból 12 ezer Ft, valamint 2 ezer Ft kamatbevétel.
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. A Nemzetiségi
Önkormányzat a támogatáskezelő felhívására pályázatot kíván benyújtani nemzetiségi tábor megvalósításának
költségei finanszírozására a megadott 2015. január 10-ei határidőig.
A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során várhatóan 656 ezer Ft pénzmaradványa keletkezik,
mely összeg a 2016. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A megmaradó összeg a feladatalapú
támogatásból marad meg, mely összeget az önkormányzat 2016. április 30-ig használhat fel, így az önkormányzat
hagyományos jelleggel megszervezésre kerülő batyus bál költségeire, a Pécsen megrendezésre kerülő Országos
Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvény részvétel költségeire, a német nemzetiségi pedagógus
továbbképzéséhez kapcsolódó 2015/2016. II. félévre eső támogatás, az „Örökség-kultúra” Oktatási E-Tudásbázis
Szerkesztőségével megkötött megállapodás alapján a Békés megyei deportáltak, avagy a „Málenkij robot”
muntimédiás megjelenítésével kapcsolatos költségekre, Osternfest(húsvéti kézműves foglalkozás anyagköltségére,
valamint Hartára látogatás festett sváb bútor kiállítás megtekintésére.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetése összeállítása alapján az alábbi
bevételeket és kiadásokat tervezni:
Bevétel
Összeg E Ft
Előző évi maradvány
656
Támogatás értékű működési bevétel a nemzetiségi
1446
önkormányzatok működéséhez
Saját bevétel
114
Bevétel összesen
2.216
Kiadás
Személyi juttatás
193
Munkaadókat terhelő járulék
74
Dologi kiadás
1891
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül (KLIKK támogatása)
58
Működési kiadás összesen
2.216
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Kérem a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján a nemzetiségi önkormányzat
2016. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg:
Döntési javaslat
"Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója"
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 az önkormányzat 2016. évi
költségvetési koncepcióját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 02. 15.
Felelős: Hack Mária
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2015. évi feladatalapú támogatás maradvány 2016. évi várható felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

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.) Kormány
rendelet alapján működési 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 656.400 Ft feladatalapú
maradvánnyal számol, mely összeget 2016. április 30-ig használhat fel.
A tervezett maradványt az alábbi feladatokhoz tervezi felhasználni:
·
60.000 Ft 2016. január Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála műsorán való részvétel(
utiköltség, vacsora),
·
250.000 Ft 2013. február 13. Batyus bál rendezvény költségeire,
·
88.900 Ft Békés megyei deportáltak avagy a „ málenkij robot” című film E- könyvtárba való
megjelenítése,
·
60.000 Ft Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire,
·
140.000 Ft Hartára látogatás festett sváb bútor kiállítás megtekintése,
·
57.500 Ft Német nemzetiségi képzés támogatása 2015/2016. tanév ÍI. félév.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését a 2015. évi
maradvány felhasználásra vonatkozóan.
Döntési javaslat
"2015. évi feladatalapú támogatás maradvány 2016. évi várható felhasználása"
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 2015. évben várhatóan keletkező
656.400 Ft összegű maradványát
- 57.500 Ft összegben német nemzetiségi képzés 2015/2016. tanév ÍI. félévére eső támogatásra,
- 60.000 Ft összegben 2016. januárban megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála
műsorán való részvétel( utiköltség, vacsora)költségeire,
- 250.000 Ft összegben 2013. február 13. megrendezésre kerülő Batyus bál rendezvény költségeire,
- 88.900 Ft Békés megyei deportáltak avagy a „ málenkij robot” című film E- könyvtárba való megjelenítés
költségeire,
- 60.000 Ft Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire, valamint
- 140.000 Ft Hartára látogatás festett sváb bútor kiállítás megtekintésével kapcsolatos költségekre
használja fel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodások
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd
Város
Német
Nemzetiségi
Önkormányzatok
szempontrendszere az előző évben hozott testületi döntések alapján

feladatalapú

támogatás

elbírálásának

a/ a nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b/ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c/ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok alapján történik.
A fent felsorolt feladatokat a megyében működő nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil szervezetekkel
történt megállapodások alapján tudja ellátni. A megkötött megállapodások pontokat jelent a nemzetiségi
önkormányzat számára, mely alapján 2016. évben felosztásra kerül a feladatalapú támogatás.
Gyomaendrőd Város Német nemzetiségi Önkormányzata együttműködési megállapodást kíván kötni Békés
megyében működő német nemzetiségi önkormányzatokkal:
Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Békési Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Elek Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Kétegyháza Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Mezőberény Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Vésztő Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési megállapodást kíván kötni Békés
Megyében működő német nemzetiségi civil szervezetekkel:
Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével
Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesülettel
A megállapodás tervezeteket az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodások"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Együttműködési megállapodást
köt
·
Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzatával
·
a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzattal
·
Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
·
Elek Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
·
Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
·
Kétegyháza Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatával
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·
·
·
·
·

Mezőberény Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
Vésztő Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével,
a Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesülettel.

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza elnökét a következő
együttműködési megállapodás aláírására:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
mely létrejött
egyrészről GYOMAENDRŐD VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 5500Gyomaendrőd,
Selyem út 124., adószám: 15583226-1-04, törzskönyvi azonosító szám: 583220, képviseli: Hack Mária elnök) /a
továbbiakban: Gyomaendrődi Német Önkormányzat/,
másrészről …............................ NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT (székhely: ...................................,,
adószám: ........................., törzskönyvi azonosító szám: …...................) /a továbbiakban: ................. Német
Önkormányzat/
/a továbbiakban együtt: Felek/ között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
Az együttműködés célja: Hatékony munkaformák, tevékenységi rendszerek működtetése a magyarországi németség
életére kiható területeken.
1.
A Felek sajátos eszköz- és kapcsolatrendszerükkel hozzá kívánnak járulni a magyarországi németség
társadalmi életének színesítéséhez, közvetlen környezetünk életterének fejlődéshez, a személyes boldoguláshoz.
2.
A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok felkutatásában, a partnerség
szellemében tartós együttműködést vállalnak fel, közös pályázati megjelenésben, partnerkapcsolatok ápolásában,
újak kialakításában.
3.
A Felek közös ügyüknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok
együttes kimunkálását a magyarországi németség hagyományápolása, a régmúlt emlékeinek gyűjtése, megőrzése
és terjesztésében.
4.

A megállapodó felek bevonják egymást a hazai és nemzetközi kapcsolat –rendszerükbe.

5.
A Felek szakmai segítséget adnak az iskolák pedagógiai célkitűzései megvalósításához. Különös
tekintettel támogatják a német nyelv oktatását, német nyelvi tanártovábbképzéseket.
6.
A jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent.
Amennyiben az együttműködés során anyagi fedezet biztosítása válik szükségessé, arról a Felek külön
megállapodás keretében rendelkeznek.
7.

A jelen megállapodást a Felek Képviselő-testületei határozataikkal elfogadták.

8.
A Felek a felvállalt együttműködés tapasztalatait évenként egyszer közösen értékelik, de a jelentkező
aktuális feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
9.
hatályos.

A jelen megállapodás határozatlan időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának napjától kezdődően

10.
A Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az
Orosházi Járásbíróság illetékességét kötik ki.
11.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: Gyomaendrőd, 2015. december …..
……………………………….

……………………………….
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Gyomaendrőd Város Német
Nemzetiségi Önkormányzat

…...................... Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Záradék:
Jelen megállapodást Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2015.
(XII. 10.) határozatával hagyta jóvá.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Együttműködési megállapodást köt
a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza elnökét a következő
együttműködési megállapodás aláírására:

Együttműködési megállapodás
(tervezet)
amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat (cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor
18.) képviseli: Mittag Mónika Éva elnök
másrészről a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124.), képviseli: Hack Mária elnök
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
Felek rögzítik, hogy mindketten a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerint működő jogi
személyek. Felek rögzítik, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. § alapján közösségi
joguk a nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük
ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása, valamint mindezekkel kapcsolatban
a széles körű és közvetlen nemzetközi kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának a joga. Felek rögzítik továbbá,
hogy a nemzetiségi önkormányzati jogok minden nemzetiségi önkormányzat tekintetében egyenlőek, közöttük aláfölérendeltségi viszony nincsen. Felek személyi és tárgyi feltételeiket összehangolják egymás tevékenységének
segítése érdekében.
1.
Felek a fentiekre tekintettel, a részben azonos feladataik hatékonyabb elvégzése, a nemzetiségi
érdekek jobb érvényesítése érdekében a jelen megállapodásban határozzák meg együttműködésük általános
feltételeit.
2.
Felek megállapodnak, hogy egymással együttműködnek annak érdekében, hogy a német
nemzetiségű személyek, illetve ezek szervezetei a lehető legnagyobb mértékben hozzájussanak az identitásuk
megőrzésével és erősítésével kapcsolatos támogatásokhoz. Ennek érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást
minden olyan támogatási lehetőségről, pályázatról vagy bármely egyéb forrásról, amely a fenti cél elérését
szolgálja.
3.
Felek a nemzetiségi identitás megőrzése és erősítése érdekében együttműködnek a német
nemzetiség részére történő rendezvények megszervezésében és azok segítésében.
4.
Felek együttműködnek abban, hogy a magyarországi német nemzetiséghez tartozók és azok
szervezetei, valamint a jelen megállapodást aláíró felek nemzetközi kapcsolatokat építsenek ki és tartsanak fenn
német társ-szervezetekkel, településekkel, illetve olyan nemzetközi szervezetekkel, amelyek elősegítik a
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nemzetiségi érdekek uniós, illetve nemzetközi szintű képviseletét. Ennek érdekében felek megállapodnak, hogy
egymást kölcsönösen tájékoztatják a jelen pontban foglaltakkal összefüggő nemzetközi eseményekről,
látogatásokról,
tanulmányutakról, konferenciákról, stb. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az adott
esemény jellege azt lehetővé teszi, a külföldi rendezvényeken közösen jelennek meg, ennek feltételeit közösen
egyeztetik.
5.
Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás teljesítésének tapasztalatait évente közösen
értékelik és arról a megállapodást aláíró elnökök a saját döntéshozó szervüket évente egyszer tájékoztatják.
6.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Békéscsaba, 2015. december ….....

Mittag Mónika Éva
elnök

Hack Mária
elnök

Záradék:
Jelen megállapodást Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2015.
(XII. 10.) határozatával hagyta jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

NEMZ-TAB 16 pályázat benyújtás német nyelvi tábor 2016 nyarán
Hack Mária elnök, Mile Erika
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást
(NEMZ-16) tett közzé.
Önkormányzatunk a meghirdetett négy kategória közül a nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-,
népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósítására tud pályázatot benyújtani. A program
célja a tanulók anyanyelvi nyelvismeret bővítése, történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása
anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák) megvalósítása révén. A megítélhető támogatás mértéke: min. 300 000
Ft, max. 2 500 000 Ft, a rendelkezésre álló keretösszeg: 270 000 000 Ft
Feltétel az éves regisztráció megújítása, és egyszeri 3 000 Ft pályázati díj átutalása. Igényünket az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) kell feltölteni és benyújtani 2016. január 10-ig.
A vissza nem térítendő támogatás elnyerése esetén a Német Nemzetiségi Önkormányzat 7 napos, 40 tanuló
részére tábort tervez várhatóan 2016. június vagy júliusban.
A kiírások 100%-os támogatási intenzitásról szólnak, önrész nem szükséges, de fenntartják a jogot csökkentett
összegű támogatás megítélésére. Ezért a végleges támogatói döntés után – a támogatási szerződés aláírásakor –
lehet, hogy újra kell kalkulálni a pénzügyi megvalósítást és egyéb forrásokat bevonni. Amennyiben csökkentett
támogatást ítélnek, vállalni kell a létszám és a napok változatlanul hagyása mellett is a pályázat megvalósítását.
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.
Német nyelvi tábor programterve
(Gyomaendrőd, 2016 0X. XX- 2016 0X.XX)
1. nap (hétfő): Fürdő
- Gyülekező a fürdő bejáratánál 9 órakor
- délelőtt foglalkozások, tízórai szünet
- ebéd a fürdő területén, majd strandolás hazaindulásig
2. nap (kedd): Tájház Endrőd – együtt legyünk kis pékek (gyermek foglalkozás) hagyományőrző kemencés étel készítés
- kézműves foglalkozás (fa játék készítés, lúdtollal írás, csuhé fonás
3. nap (szerda): Fürdő
4. nap (csütörtök): Kirándulás - Elek/Mezőberény
Játékos foglalkozás a német nemzetiségi nyelvet tanuló általános iskolás diákokkal
5. nap (péntek) Fürdő
6.nap (szombat) Kirándulás Szarvas – egész napos
- Arborétum és Mini Magyarország látogatás
- Hajó kirándulás a Körösön
- Állat simogatás a Nemzeti Parkban
7. nap (vasárnap): Zárás – Tájház Gyoma
Délelőtt: dalok, jelenetek gyakorlása, felkészülés a bemutatóra
Tánctanulás: polka
Ebéd, majd bemutató előadás a szülőknek
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Időkitöltő játékok: Es fliegt, es fliegt.. der Elefant!, Ich packe meinen Koffer, Wortkette
Kiegészítő foglalkozások: barkácsolás (festés, só-liszt gyurma, lámpion készítés a Márton napi lampionos
felvonulásra), táncház.
A tábor költségvetés tervezete az alábbi:
(40 fő kis diák + 5 fő tanár + 3 fő közösségi szolgálatos diák)
Busz költség Kirándulások és helyközi közlekedés
Étkezés (tízórai és ebéd) 1200 Ft/nap/fő 1200 ft x 48 fő x 6 nap
Kézműves foglalkozás 700 Ft/fő 40 fő x 700 Ft
Kemencés foglalkozás 1 500 Ft/fő 48 fő x 1 500 Ft
Fürdő belépő csoportos gyermek 700 Ft x 43 fő x 3 alkalom
Fürdő belépő felnőtt 1 000 ft x 5 fő x 3 alkalom
Belépő Arborétum és Mini Magyarország 48 fő x 1 200 Ft.
Belépő Állat simogató 48 fő x 500 Ft
Belépő Hajó kirándulás 48 fő x 900 Ft.
Bérleti díj :Tájház helyszín biztosítás
Pedagógus megbízási díj 5 fő alap (5 Fő x 17 500 Ft)
Pedagógus megbízási díj 5 fő járulékok (5 Fő x 4 252,5 Ft) (10% levonással!)
MINDÖSSZESEN:

120 000 Ft.
345 600 Ft.
28 000 Ft.
72 000 Ft.
90 300 Ft.
15 000 Ft.
57 600 Ft.
24 000 Ft.
43 200 Ft.
10 000 Ft.
87 500 Ft.
21 263 Ft.
914 463 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen
és döntését határozat formájába hozza meg.
Döntési javaslat
"NEMZ-TAB 16 pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német 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 Hack Mária elnököt a pályázat benyújtására, a 3 000 Ft pályázati díj átutalására,
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 10.
Felelős: Hack Mária
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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5. napirendi pont
5. NAPIRENDI PONT
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. december 10-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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