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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. június 8.
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. június 15.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. június 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Roma Nemzetiségi Tábor megszervezése
Szécsi Zsolt elnök, Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. augusztus 14-20 közötti időszakban roma
nemzetiségi tábort szervez. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 6/2017.
(I. 13.) RNÖ határozatával döntött pályázat benyújtásáról az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz „ Lépcső a
jövőbe III. – Jelenünkben jövőnk” projekt megnevezéssel. A nemzetiségi önkormányzat a benyújtott pályázat
alapján 2.101.611 Ft költséghez igényelt támogatást.. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma 2017. május 18.-i
dátummal értesítette önkormányzatunkat arról, hogy a pályázatot 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesítette. A nemzetiségi önkormányzat az eredeti pályázat megvalósításához nem tud 901.611 Ft összegű saját
erőt biztosítani. A pályázati kiírás alapján a tábor résztvevői minimum 15 fő gyermek és 2 fő felnőtt kísérő, valamint
a tábort minimálisan 7 napra kell szervezni és ennek megfelelően kellett a program költségvetést véglegesíteni.
A megítélt támogatásnak megfelelően az alábbiak szerint lett átdolgozva a tábor költségvetése:
Adatok Ft-ban
Költségek megnevezése
Költség összege Ft
Pályázati támogatás
Ft
Étkezési költség
510.000
510.000
Szállítási költség
252.650
252.650
Kézműves foglalkozás anyagköltsége
67.000
67.000
Kézműves foglalkozás díjazása
53.270
53.270
Fürdő szolgáltatás
13.100
13.100
Belépő Szarvasi arbarétum és mini Magyarország
21.800
21.800
Belépő hajó kirándulás
19.100
19.100
Szállásdíj
172.200
172.200
Parlament belépő
19.000
19.000
Külső szakemberek (nyelvoktató, hitoktató, népismeret oktató)
60.000
60.000
megbízási díja
Megbízási díj járuléka
11.880
11.880
Összesen
1.200.000
1.200.000
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a pályázathoz kapcsolódóan a kirándulás és fürdőzés programhoz további
maximum 25 fő roma gyerekeket és felnőtteket szeretne bevonni. A többletköltség a belépők díjában jelentkezne
152 ezer Ft keret összegben, melynek forrását a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére szeretné elszámolni.
A Roma nemzetiségi tábor megvalósításához kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
1. döntési javaslat
"Roma nemzetiségi tábor pályázati támogatásra kötelezettség vállalás"
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 az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti,
hagyományőrző és olvasó tábor témakörben benyújtott pályázaton elnyert 1.200.000 Ft összegű támogatásról szóló
NEMZ-TAB-EPER-17-0154 azonosító számú projekt szerződésre kötelezettséget vállal, felhatalmazza Szécsi Zsolt
elnököt a támogatási szerződés aláírására.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Roma nemzetiségi tábor többletköltségének finanszírozása a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére"
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 2017. augusztus 14-20. közötti
időszakban megrendezésre kerülő roma tábor megvalósításához további maximum 25 fő belépő díjának
finanszírozására 152.000 Ft keret összeget a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére határoz meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. június 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a 2017. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználása
Szécsi Zsolt elnök, Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
1.472.680 Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A Támogató Hatóság az Önkormányzat részére 2017.
május 2-án átutalta 736.340 Ft összegben a megítélt támogatás felét.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódóan elfogadta programtervét, melynek alapján
az alábbiak szerint tervezi felhasználni a 2017. évi feladatalapú támogatást:
1.
2017. május 25-én a kirándulást szervezett Mátraverebély, Szentkútra, melynek 165.000 Ft összegű,
személyszállítással kapcsolatos költsége merült fel,
2.
Gyermek napi játszóház költségére 50 000 Ft összegben,
3.
50 ezer Ft összegű „Jöttem a Gangesz partjáról” című előadás díjára a roma holokauszt
rendezvényköltségére,
4.
A Roma holokauszt 2017. július 31-én megszervezésre kerülő megemlékezés költségére további 50 ezer Ft
összeget különít el.
5.
2017. július 3-án nyári játszóházat szervez melynek felmerülő költségeire 50 ezer Ft,
6.
Roma labdarugó nap rendezvény költségeire 150 ezer Ft-ot,
7.
2017 július 25-én kávéházat szervez Romák szociális helyzete Magyarországon, Gyomaendrődön címmel a
Térségi Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szociális intézmények, a Gyomaendrődi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzata részvételével, melynek
költségére 70 ezer Ft összegben,
8.
2017. augusztus 14-20. között megszervezésre kerülő Roma nemzetiségi tábor költségére 152 ezer Ft
összegben tervezi felhasználni.
Az első 3 pont megvalósításáról az önkormányzat előző ülésén már döntött.
A roma nemzetiségi táborral kapcsolatos költségeket külön előterjesztés tartalmazza.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználásáról készült
tájékoztatót tárgyalja meg és a döntési javaslatban szereplő programokról hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
1. döntési javaslat
"Nyári játszóház szervezése"
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 2017. július 3-án nyári nyílt
játszóházat szervez, melynek felmerülő költségeire 50 ezer Ft-ot a 2017 . évi feladatalapú támogatás terhére számol
el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kávéház szervezése a romák szociális helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 25-én kávéházat
szervez a romák szociális helyzete Magyarországon, Gyomaendrődön címmel a Térségi Gondozási Központ, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szociális intézmények, a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzata részvételével, melynek költségére 70 ezer Ft összegben
elkülönít a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A roma holokauszt áldozatai emlékére ünnepség szervezése"
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 2017. július 31-én a roma
holokauszt áldozatai emlékére ünnepséget szervez. A rendezvény költségére 50 ezer Ft összeget elkülönít el a
2017. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Roma Labdarúgó Nap szervezése"
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 2017. júliusában Roma Labdarúgó
Napot szervez, melynek felmerülő 150 ezer Ft összegű tervezett költségét a 2017. évi feladatalapú támogatás
terhére számolja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. június 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. évi költségvetés módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.040 ezer Ft költségvetési fő összeggel.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi módosítás vált
szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a belső ellenőrzési jelentés javaslatára csatlakozott
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal telefon flottájához, melyhez új 21 ezer Ft értékű telefon készülék
vásárlása vált szükségessé. A telefon készülék vásárlása kisértékű tárgyieszköznek minősül, ezért a dologi kiadás
fejlesztési kiadásra átcsoportosítás szükséges.
Dologi kiadás
Beruházási, fejlesztési kiadás

-21 ezer Ft
+21 ezer Ft

2.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi feladatalapú támogatás jogcímen 737
ezer Ft összegű előleget kapott, melynek felhasználását az önkormányzat döntése alapján az alábbi kiadási
előirányzat bontásban építi be 2017. évi költségvetésébe:
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi
kezelésű előirányzatból
Személyi juttatás
Dologi kiadás

737 ezer Ft
187 ezer Ft
550 ezer Ft

3.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériumától 1.200 ezer Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a „Nemzetiségi Támogatások”elnevezésű fejezeti kezelésű
előirányzat terhére nyári tábor megszerezésére.
Műk. célú támogatás értékű bevétel fejezeti
kezelésű előirányzatból
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

1.200 ezer Ft
60 ezer Ft
12 ezer Ft
1.128 ezer Ft

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi módosításának összesítését az alábbi
táblázat tartalmazza:

Bevétel
Saját bevétel
Műk. célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból
Műk célú támogatás értékű bevétel
fejezeti kezelésű előirányzatbóll
Működési célú pénzeszköz átvétel
háztartásoktól

Adatok ezer Ft-ban
Módosított
Változás
előirányzat I.

Eredeti
előirányzat
22

22

782

1519

0

1.200

0

0
6

+737
+1200

Működési bevételek összesen
Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi
működési pénzmaradvány
Bevételek Összesen:

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatás értékű kiadás
Működési kiadás összesen
Beruházások, fejlesztési kiadások
Kiadások Összesen

804

2.741

236

236

1.040

2.977

Módosított
előirányzat
I.

Eredeti

+1937

+1.937

Változás

96
0
944

343
12
2.601

+247
+12
+1657

0

0

1.040

2.956

+1916

0

21

+21

1.040

2.977

+1937

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"2017. évi költségvetés módosítása"
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 nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló
11/2017. (II. 13.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2016. évi költségvetésről szóló 11/2017. (II. 12.) RNÖ határozat(továbbiakban: RNÖH) 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.977 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 2.977 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.741 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 236 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3. A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.956 ezer forint,
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melyből:
a) személyi juttatás 343 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 12 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.601 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4. Az RNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 21 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b)beruházási kiadás 21 ezer forint,
c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
5. A RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2017.(…)NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2017. évi 2017. évi
Eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
1. Intézményi működési bevétel
22
22
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
782
2719
3. Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
782
1519
önkormányzat működéséhez
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5. Működési bevétel összesen
804
2 741
6. Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7. Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
9. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
10. Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11. Finanszírozási bevétel-működési célú
236
236
12. Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13. Tárgyévi bevételek összesen
1 040
2 977
14. Személyi juttatás
96
343
15. Munkaadókat terhelő járulék
0
12
16. Dologi kiadás
944
2601
17. Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
18. Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
19. Működési célú tartalék
0
0
20. Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21. Működési kiadás összesen
1 040
2 956
22. Felújítás
0
0
23. Beruházás
0
21
24. Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25. Felhalmozási kiadás összesen
0
21
26. Finanszírozási kiadások
0
0
27. Tárgyévi kiadás összesen
1 040
2 977
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. június 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Összefogás Egyesület kérelme
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Összefogás Egyesület a mellékelt kérelemmel fordult a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatához. Az egyesület 2017. szeptember 9-én „KÖZÖS SZÍVÜGYÜNK” címmel jótékonysági
rendezvényt szervez. A rendezvény célja a Békés Megyei Központi Kórház Pándi Kálmán tagkórház Kardiológiai
Osztály Invazív Részlege részére egy újra élesztő műszeres kocsi beszerzéséhez támogatást gyűjtsön. Az
egyesület a jótékonysági cél megvalósítása érdekében 60.000 Ft támogatást, vagy támogatási jegy vásárlását kéri.
A nemzetiségi Önkormányzat közfeladatai ellátására működési és feladatalapú támogatásba részesül, melyből
biztosítja kötelező közfeladatai kiadásait, melynek körét a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX törvény
115. § az alábbiakban határozza meg:
a) a nemzetiségi feladatokat ellátó intézménye fenntartásával kapcsolatos feladatellátás,
b) a saját kezdeményezésére más önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása, ideértve az átvett
intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatellátást,
c) a más szervtől átvett intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
d) a képviselt közösség érdek képviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok
ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos
feladataira,
e) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által
fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája
megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlása,
f a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének
szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi
nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási
közösségekkel,
g) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak
megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése,
h) közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében,
i) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése.
Tekintettel arra, hogy az Egyesület által megfogalmazott cél nem illeszkedik a nemzetiségi önkormányzat által
ellátandó kötelező feladatai közé, ezért arra nem biztosíthat támogatást. A nemzetiségi önkormányzat nem
rendelkezik olyan szabad felhasználású saját bevétellel sem, melyből támogatni tudná az egyesület által
megfogalmazott célt, ezért a kért támogatást biztosítását nem javasoljuk.
Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Összefogás Egyesület kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi önkormányzatának képviselő-testülete a Gyomaendrődi Összefogás
Egyesület kérelmére, amelyben a Békés Megyei Központi Kórház Pándi Kálmán tagkórház Kardiológiai Osztály
Invazív Részlege részére egy újra élesztő műszeres kocsi beszerzéséhez szervezett jótékonysági rendezvényének
támogatását kérik, nem nyújt támogatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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