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„Gyomaendrődi Roma Nemzetiségért" kitüntetés adományozása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2016. november 11.
Szécsi Zsolt s.k.
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Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi
költségvetésének háromnegyedévi beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
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Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2016. (II. 12.) RNÖ. számú határozatában fogadta el
az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.104 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás
értékű bevétellel központi kezelésű előirányzatból, 22 ezer Ft saját bevétellel, 300 ezer Ft költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.104 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 95 ezer Ft
személyi juttatással, 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.009 ezer Ft dologi kiadással. A Nemzetiségi
Önkormányzat 2016. évi költségvetését a 18/2016. (IV. 26.) RNÖ határozatával módosította.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak
szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2016. szeptember 30. napjáig:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel

Eredeti Módosított Teljesítés

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési
300
pénzmaradvány
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása
782
Műk célú pe átvétel háztartásoktól
0
Saját bevétel
22
Bevétel Összesen
1.104
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Műk. célú támogatás ért. kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások Összesen

Teljesítés %a

300

300

100,0

1.967
0
22
2.289

1.967
0
7
2.274

100,0
0,0
31,8
99,3

Eredeti Módosított Teljesítés

Teljesítés %a

95
0
1.009
0
0
1.104

270
0
2.019
0
0
2.289

101
0
1.366
0
0
1.467

37,4
0,0
67,6
0,0
0,0
64,1

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. szeptember 30. napján 792 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 5 ezer Ft, bankszámla 787 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2016. szeptember 28.-án 15 ezer
Ft vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2016. október hónapban került sor.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. szeptember 30. napjáig bevételi előirányzatát 99,3
%-ban, kiadási előirányzatát pedig 64,1 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft,
melynek kiutalására két egyenlő részletben 2016. január 29. napján, illetve 2016. június 29. napján került sor. A
feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2015. január 1. és 2015.
december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évre 1.185 ezer Ft
feladatalapú támogatásra jogosult, melynek kiutalására két részletben került sor. 2016. május 2.-án és 2016.
augusztus 15-én 592-592 ezer Ft kiutalása megtörtént. A saját bevételek között elszámolt 7 ezer Ft összegből 6
ezer Ft a telefon saját célú használatából befizetett összeget, valamint 1 ezer Ft kamatbevételt tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi maradványát 300 ezer Ft összegben, mely a 2015. évi feladatalapú
támogatásból maradt meg 2016. április 30-ig használta fel az alábbi feladatokra:
-

5 ezer Ft német megemlékezés a rasszizmus áldozatairól megemlékezés költségeire
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45 ezer Ft farsangi rendezvény költségeire,
50 ezer Ft a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre került húsvéti játszóház
költségeire,
200 ezer Ft a nemzetközi roma nap rendezvény költségeire került felhasználásra.
Kiadásként 1.467 ezer Ft teljesült, mely összegből 101 ezer Ft személyi juttatásként reprezentációs költség címén
került elszámolásra. 1.366 ezer Ft összegű dologi kiadás merült fel.
A nemzetiségi önkormányzat 2016. február 21.-én farsangot, 2016. március 25.-én húsvéti játszóházat, 2016. május
29.-én gyermek napi játszóházat, 2016. július 29.-én pedig aratási játszóházat szervezett a gyerekek részére. Az
önkormányzat 2016. február 23.-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. 2016. április 8.-án megszervezte a
nemzetközi romanapot. A rendezvényen résztvevők előadást hallhattak a „Roma és Zsidóélet határán címmel",
valamint a Szent Antal Népház közreműködésével cigány ételek gasztronómiai bemutatójára került sor. A
Nemzetiségi önkormányzat 2016. március 19.-én a Szarvasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghívására részt
vett a Húsvéti Kupán, ahol az I. helyezést érte el. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 26.-án Márianadrára
zarándokutat szervezett.
A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a március 15.-i, valamint a csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén.
A nemzetiségi önkormányzat 2016. augusztus 1.-én Szarvason vett részt a roma holokauszt megemlékezésén,
2016. augusztus 2.-án helyben tartottunk megemlékezést, 2016. augusztus 5.-én Dobozon a Békés Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tartott megemlékezést, melyen önkormányzatunk is képviseltette magát.
A nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben Együttműködési megállapodásokat kötött a megyében működő roma
nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint megyén kívül Túrkevén és Hajdúszováton működő roma nemzetiségi
önkormányzatokkal, melyek alapján rendszeresen látogatja azok rendezvényeit.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január elején 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
érvényes volt, de támogatásban nem részesült. A nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy a roma gyerekek
részére 2016. július11-13. közötti időszakban tábort szervez a 2016. évi feladatalapú támogatás felhasználásával. A
tábor a tervezett időpontban megrendezésre került, melynek költségei 416 ezer Ft összegben merült fel. A tábor
helye a Szent Antal Népház volt és átlagosan 25 fő vett részt. A tábor keretében Gádoroson jártunk, ahol
megnéztünk egy babakiállítást, ahol a játék babák voltak felöltöztetve roma népviseletbe, másnap a Szegedi
Dómban voltunk és annak látogatóközpontjában. A tábor keretében egyik este szalonnát sütöttünk, másik este pedig
helyi néptánc oktató táncházat tartott a részvevők részére.
Nemzetiségi önkormányzatunk részt vett a Békés Megye Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2016. július 26-31.
közötti és a Békés Megyei Rendőrkapitányság által 2016. augusztus 8-10. között szervezett táborokba a
gyomaendrődi roma gyermekek utaztatásában.
A roma nemzetiségi önkormányzat rendelkezik facebook oldallal, ahol tájékoztatni tudja a lakosságot
rendezvényeiről, illetve a megtartott rendezvényekről képes tájékoztatással mutatja be az önkormányzat
tevékenységét.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján
annak elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének háromnegyedévi
beszámolója"
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 2016. évi költségvetésének
háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
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Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete!
A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének alapja a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. 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 2017. évi koncepciójának tervezése jelenlegi
szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat, át kell tekinteni az önkormányzat feladatkörét.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 2014. év óta differenciálásra kerül a támogatás összege attól
függően, hogy hányan vallják magukat az adott nemzetiséghez tartozónak a legutóbbi népszámlálás alapján. 2017.
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 2016. évben 782 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 támogatásának 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 2017. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet
készítése időszakában nem ismert, ezért a 2016. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 1.185 ezer
Ft összegű feladatalapú támogatással tudunk számolni. A feladatalapú támogatás összege 2017. évre vonatkozóan
változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a támogatás alapját. A támogató
hatóság a feladatalapú költségvetési támogatást előlegként két egyenlő részletben a kincstár útján folyósítja a
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költségvetési év április 15.-éig és augusztus 15.-éig.
Nagyságrendileg Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évben is számíthat a mintegy
1.967 ezer Ft összegű állami támogatásra (782 ezer Ft működési költségvetési támogatás, 1185 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 terhelik.
A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2017. 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 és megyén kívüli roma nemzetiségi
önkormányzatok szervezetek programjain, figyelemmel kísérve a roma nemzetiségeket érintő feladatokat. A
nemzetiségi önkormányzat 2017. évben is meg szeretné szervezni a nemzetközi roma napot (2017. április 8.) és a
nemzetiségek napját (2017. december 18.). Hagyományt szeretne teremteni a 2012 évben először megrendezett
Békés Megyei Roma kispályás labdarugó torna megszervezésének. Az Önkormányzat céljai között szerepel, hogy
az Önkormányzat 2017. évben is képviselteti magát Gyomaendrőd Város rendezvényein: 2017. március 15.-i
koszorúzáson, 2017. május 27.-én a Hősök napján, a 2017. október 23.-i megemlékezéseken. A nemzetiségi
Önkormányzat 2016. évben is emlékezni szeretne a történelem során a romákat ért megpróbáltatásokra (
rasszizmus áldozatairól, a roma holokauszt áldozatairól).
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
végrehajtása 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. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017.
évben is tervezi nyári tábor megszervezését a roma gyerekek részére. Amennyiben az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából a Támogatáskezelő által pályázatot ír ki nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására, pályázatot szeretne benyújtani
2017. évi költségvetési támogatásra.
A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során várhatóan 243 ezer Ft pénzmaradványa keletkezik,
mely összeg a 2017. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A megmaradó összeg a feladatalapú
támogatásból marad meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2017. április 30.-ig használhat fel, a farsangi
rendezvény költségeire, a 2017. 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 2017. évi költségvetéséhez az alábbi bevételeket és
kiadásokat kívánja tervezni:
Bevétel
Összeg ezer Ft
Előző évi várható maradvány
243
Támogatás értékű működési bevétel a nemzetiségi
1.967
önkormányzatok működéséhez
Saját bevétel
20
Bevétel összesen
2.230
Kiadás
Személyi juttatás
250
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
1.980
Működési kiadás összesen
2.230
6

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján az önkormányzat 2017. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója"
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 2017. évi
költségvetési koncepcióját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. november 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2016. évi feladatalapú támogatás maradvány 2017. évi tervezett
felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
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 alapján
működési költségvetési támogatásban és feladatalapú költségvetési támogatásban
részesülnek. A működési költségvetési támogatást a költségvetési évben december
31.-ig lehet felhasználni, ellenkező esetben vissza kell fizetni. A feladatalapú
költségvetési támogatás 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 a forrást az előző évi maradványból tudja biztosítani.
A nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtása során várhatóan
243 ezer Ft feladatalapú maradvánnyal számol, mely összeget 2017. április 30.-ig
használhat fel.
A tervezett maradványt az alábbi feladatokhoz tervezi felhasználni:
-

45 ezer Ft farsangi rendezvény költségeire,
153 ezer Ft nemzetközi romanap rendezvény költségeire,
45 ezer Ft húsvéti játszóházra az általános iskolák tanulóinak részvételével,

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és
hozza meg döntését a 2016. évi maradvány felhasználásra vonatkozóan.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"2016. évi feladatalapú támogatás maradvány 2017. évi tervezett 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 2016.
8

évben várhatóan keletkező 243 ezer Ft összegű maradványából
45 ezer Ft-ot farsangi rendezvény költségeire,
153 ezer Ft-ot nemzetközi romanap rendezvény költségeire,
45 ezer Ft-ot az általános iskolák tanulóinak részvételével húsvéti játszóház
költségeire

tervezi felhasználni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. november 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi munkaterv és rendezvényterv
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 13/2012. (IV. 23.) RNÖ határozatával elfogadott Szervezeti
és Működési Szabályzatának 39. pontja értelmében a testület éves munkatervet készít. A munkatervet az elnök
terjeszti a képviselő-testület elé. A Nemzetiségi Önkormányzat munkaterve tartalmazza képviselő- testületének
2017. évi munkatervét, illetve programtervét a tervezett rendezvényeire vonatkozóan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2017. évi munkaterv és programtervekről szóló előterjesztés megvitatását és
a döntési javaslatok elfogadását.
1. döntési javaslat
"2017. évi munkaterv "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi munkatervét elfogadja az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi munkaterve
Február hónap
-

2016. évi költségvetés módosítása
2017. évi költségvetés elfogadása
Döntés a 2016. évről áthúzódó feladatalapú támogatás felhasználásáról

Április hónap
-

2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról döntés
2017. évi költségvetés módosítása

Augusztus hónap
-

Tájékoztató 2017. költségvetés I. félévi teljesítéséről

November hónap
-

2017. évi költségvetés módosítása
2018. évi költségvetési koncepció

Közmeghallgatás
Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és elvégzett munkájáról
Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi terveiről
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. döntési javaslat
"2017. évi rendezvényterv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi programtervét elfogadja az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi programterv

Február
-

Február 17-én Farsangi rendezvény, játszóház
Február 23-án a rasszizmus áldozataiért való szentmise, megemlékezés

Március
-

Március 15-ei városi rendezvényen koszorúzás
Április

-

Április 8-án nemzetközi Roma Nap megemlékezés, egészségnap
Április 14-én húsvéti játszóház
Május

-

Majális a Roma Közösségi Házban
Anyák napi rendezvény
Zarándokút Mátraverebély - Szentkútra
Június

-

Gyermeknapi játszóház
A hónap utolsó péntekén pin-pong verseny
Július

-

Békés Megyei Roma Labdarúgó torna és Kulturálisnap
Játszóház

Augusztus
-

Augusztus 1-2. megemlékezés a roma holokausztról
Roma tábor gyerekeknek

11

Szeptember
-

Szüreti mulatság
Október

-

Roma Folklór Nap
Október 23- i városi rendezvényen koszozás
Halloweeni játszóház
November

-

November 1-én a cigányzenész emlékműnél való megemlékező műsor és koszorúzás
A hónap utolsó péntekén irodalmi délután
December

December 6-án mikulás ünnepség
December 18-án nemzetiségek napja rendezvény, karácsonyi ünnepség és játszóház
„Gyomaendrődi Roma Nemzetiségért” kitüntetés adományozása
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. november 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodások
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján
megfogalmazott nemzetiségek kötelező feladatai ellátása érdekében megkereste a megyében működő roma
nemzetiségi önkormányzatokat azzal a céllal, hogy együttműködési megállapodásban foglalják közös feladataikat. A
megkeresésre több nemzetiségi önkormányzat visszajelezte együttműködési szándékát. A nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete 2016. évben döntött 13 Békés megyében működő és 2 megyén kívüli roma
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról.
A megkötött megállapodások pontot jelentenek a nemzetiségi önkormányzatok számára, mely alapján 2017. évben
feladatalapú támogatás illeti meg az önkormányzatokat.
Az együttműködés főbb területei:
Az együttműködő felek évente konzultációt tartanak foglakoztatással, képzésekkel kapcsolatban felmerülő
problémák megvitatására, együttműködés a roma lakosság munkaerő piacon való részvételéért,
közös rendezvények megszervezése, egymás rendezvényeinek látogatása.
A nemzetiségi önkormányzat a megállapodásokban megfogalmazott célokkal és területekkel egyetért, a
megállapodások pénzügyi kötelezettséget nem fogalmaznak meg.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke további együttműködési megállapodást kötött 2016.
október 5.-én Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint 2016. szeptember 20-án a Körösladányi
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
A megkötött megállapodásokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a Képviselő testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a megállapodásokat jóváhagyni.
1. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal"
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 jóváhagyja Szécsi Zsolt elnök
kézjegyével hitelesített, a Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött, 2016. október 5.-én hatályba
lépő együttműködési megállapodást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal "
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 jóváhagyja Szécsi Zsolt elnök
kézjegyével hitelesített, a Körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött, 2016. szeptember 20.-án
hatályba lépő együttműködési megállapodást.
Határidők, felelősök:
13

Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. november 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Somnakaj Churc templomi koncert
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
A Szent Imre Római Katólikus Temlomban 2016. december 4.-én kerül megrendezésre a Somnakaj Churc templomi
koncert.
Ismert hazai alkotó-, és előadóművészek komoly előkészítő munkájával született meg az első gypsy musical, a
Somnakaj, melyet a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében mutattak be 2014 áprilisban a Művészetek Palotájában.
A produkció 2015-ben 10 állomásos országos turnéra indult, hogy megmutassa; a közös munka, és
együttgondolkodás révén hogyan épül „híd" a nemzetiségek és a többségi társadalom tagjai között.
Az előadás koncert és színház, tánc és irodalom, tradicionális képzőművészet, hagyományőrzés valamint modern
kifejezési formák találkozása. A Somnakaj igazi cross over. Valóságos örömzene.
A produkció életre hívásának legfőbb célja a roma kultúra bemutatása volt, mint a nemzeti és az európai kultúra
része, illetve olyan magas művészi színvonalú kulturális élmény biztosítása, mely alkalmas lehet a diszkrimináció
terén történő szemléletváltás beindítására a társadalomban. Ezzel egy időben elkészült a darab koncertverziója is,
amely az előadás csökkentett létszámú, de ugyanolyan zenei élményt biztosító változata.
Az előadást és a koncertet is, a romákra jellemző sokszínűség és kirobbanó érzelmi gazdagság jellemzi. A
különböző kulturális közegekből, színterekről érkező alkotók, előadók jól tükrözik a roma kultúra sokszínűségét. A
darab sorra veszi azokat az érintkezési pontokat, ahol a kulturális befogadás társadalmi attitűdje gazdag
kölcsönhatásokat eredményez.
A fellépők itthon és világszerte elismert énekesek, zenészek. Közös vonásuk, hogy fáradhatatlanul keresik a zenei
fúzió lehetőségét és a zenei hagyományokat a kortárs művészet szerves részeként értelmezik. A megszólaló
dallamok számos zenei műfajt érintenek, széles panorámát mutatva a cigány folklórtól egészen a közelmúlt zenei
hatásait is integráló átdolgozásokig, stílusbeli újításokig. Első helyen kell említeni a cigány folklórból merítő
népdalokat, de megjelenik az úgynevezett "kávéházi", avagy városi cigányzene is modern feldolgozásban.
A darab új felfogásban folytatja életútját. Hegyi Árpád Jutocsa rendezésében humor szövi át a jeleneteket, miközben
drámai konfliktusok jelzik a nemzetiségek és a többségi társadalom egymástól eltérő szokásait, világnézetét.
A cselekmény egy létező, Alsószentlélek településen játszódik. Egy roma lány, Somnakaj meséli el családja és saját
történetét. Sorsának állomásai elevenednek meg, reális képet festve a cigányságról. A lány, családja ellenkezése
ellenére elindul szerencsét próbálni a fővárosba. Példát mutat arra, hogy a hovatartozás vállalása mellett is
megvalósítható a tanulás általi kitörés.
A darab az identitás vállalásának, a tehetség kibontakoztatásának kérdéseit járja körbe, miközben általános emberi
kérdéseket feszeget, egyéni sorsokon próbál rámutatni a személyes felelősségre, sorsunk irányíthatóságát tekintve.
Megkérdőjeleződnek az általánosításokban megmutatkozó előítéletek, sztereotípiák.
Javaslom, hogy a roma nemzetiségi kötődésű rendezvényen való részvétel érdekében a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tagjai, az önkormányzat munkáját segítő társadalmi aktivisták, partner szervezetek képviselői, az '56os vetélkedő díjazottjai részére 60 db belépő jegyet vásároljon, összesen 90.000 Ft értékben a 2016.
évi feladatalapú támogatás terhére.
Kérem a képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
15

"A Somnakaj Churc templomi koncert"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete 2016. december 4.-én az Endrődi Szent
Imre Római Katólikus templomban megrendezésre kerülő Somnakaj Churc templomi koncertre, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, az önkormányzat munkáját segítő társadalmi aktivisták, partner szervezetek
képviselői, az '56-os vetélkedő díjazottjai részére 60 db jegyet vásárol 90.000 Ft összegben a 2016. évi feladatalapú
támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. november 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2016. évi rendezvénytervben december hónapra tervezett rendezvények
költségeinek meghatározása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő testület!

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 8/2016. (II. 12.) RNÖ határozatával elfogadott 2016. évi
rendezvényterve tartalmazza december havi mikulásnapi ünnepséget, a fenyő ünnepséget, a nemzetiségek
napjának rendezvényét.
A nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 6.-án tervezi Mikulás napi rendelvényét megszervezni, melynek
költsége 10.000 Ft, melyből szaloncukor vásárlását tervezi, a gyerekek részére.
A nemzetiségi önkormányzat 2016. december 16.-án rendezi meg a nemzetiségek napjával egybekötött karácsonyi
rendezvényét. Az ünnepség keretében a település iskoláinak tanulói és óvodásai adnak műsort. A rendezvény során
a gyerekeket szeretné megajándékozni édességgel, továbbá tervez egy előadást a romák hit világával kapcsolatban.
A rendezvény költségeire 100 ezer Ft-ot különít el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből a feladatalapú
támogatás terhére.
A rendezvény délutánján karácsonyi játszóházat szervez, melynek költségeire 45 ezer Ft (25 ezer Ft dologi kiadás
és 20 ezer Ft reprezentációs kiadás) kiadáskeretet tervez a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
1. döntési javaslat
"2016. december 6.-i mikulás 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 2016. december 6.-án rendezi meg
nyílt mikulásnapi rendezvényét, melynek felmerülő költségeinek fedezetére 10.000 Ft-ot különít el a 2016. évi
feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2016. december 16-án megrendezésre kerülő nemzetiségek napja és karácsonyi rendezvény "
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 2016. december 16.-án rendezi
meg nyílt nemzetiségek napja rendezvényét a karácsonyi ünnepséggel egybekötve, mely felmerülő költségeinek
rendezésére 100 ezer Ft-ot különít el a 2016. évi költségvetés feladatalapú támogatása terhére.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"2016. december 16-án megrendezésre kerülő karácsonyi játszóház"
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 2016. december 16.-án nyílt
karácsonyi játszóházat szervez , melynek felmerülő költségeinek fedezetére 45 ezer Ft (25 ezer Ft dologi kiadás és
20 ezer Ft reprezentációs kiadás) költségkeretet határoz meg a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. november 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves emlékéve tiszteletére
történelmi vetélkedő szervezése
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
A Cigány Holokauszt Központ megkereste nemzetiségi önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulójának méltó megünneplése érdekében és a romák forradalmi
szerepvállalása emlékéért történelmi vetélkedőt szervezzen a településen működő iskolák tanulói részére.
A Roma nemzetiségi Önkormányzat szeretne élni a történelmi vetélkedő lebonyolításával, melynek
megszervezésére 2016. december 1.-én kerülne sor a nemzetiségi önkormányzat székhelyén. A település 3
általános és 2 középiskola 13-18 éves tanulói neveznének csapatonként 4 fővel.
A vetélkedő költségeit 30 ezer Ft összegben tervezi felhasználni a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére, mely
magába foglalja a versenyzők díjazását és megvendégelését.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves emlékéve tiszteletére történelmi vetélkedő szervezése"
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 a Cigány Holokauszt Központ
felhívására 2016. december 1.-én történelmi vetélkedőt szervez a település általános és középiskolás tanulói
részére az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves emlékéve alkalmából, a romák forradalmi szerepvállalása
emlékéért. A történelmi vetélkedő költségeit 30 ezer Ft összegben határozza meg a 2016. évi feladatalapú
támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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