Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és
Kulturális Bizottságának elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi
önkormányzat

2018. január 22-én 830 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe
( Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Napirend:
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1. Méltatlansági eljárás lezárása
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2018. január 17.
Mohácsi Kálmán Zsolt
elnök
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1. napirendi pont
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2018. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
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Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi
költségvetése
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt képviselő-testülete!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ában meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi
önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2018 évi költségvetésének alapja Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény, melynek 9. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi
támogatások felhasználását.
A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét
képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a
nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés
elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetési határozatának tervezete.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük
figyelembe:
Bevételek alakulása
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 működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a
feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.
Működési költségvetési támogatás
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 2018. évben a 2018. évi központi költségvetési törvény
alapján 782 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg, az előző évi támogatás összegével
azonos szinten.
Feladatalapú költségvetési támogatás
A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület előző évi döntései alapján
az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a./ a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok
figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési
támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2018. évi
feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A Roma nemzetiségi
önkormányzat 2017. évben 1.473 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A feladatalapú támogatás
összege 2018. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a
támogatás alapját. A nemzetiségi önkormányzatnak 2018. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének
ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2018. évi költségvetésébe.
Saját bevételek
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
2

nemzetiségi önkormányzat nem tud biztosítani, ugyanis ilyen jellegű költségre az állami támogatás nem használható
fel.
Kiadások alakulása
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. A Nemzetiségi
Önkormányzatnak 2018. évi működési költségvetési támogatásából 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.
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 Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával és a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiummal, a Szent Gellért Általános Iskola és Gimnáziummal, valamint
a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium intézménnyel megállapodás alapján együttműködjön közös
rendezvények szervezésében. A nemzetiségi Önkormányzat célja továbbá, hogy részt vegyen a roma nemzetiségi
önkormányzatok, szervezetek programjain, figyelemmel kísérve a roma nemzetiségeket érintő feladatokat. A
nemzetiségi Önkormányzat 2018. évben is meg szeretné szervezni a nemzetközi roma napot (2018. április 8.) és a
nemzetiségek napját (2018. december 18.). Az Önkormányzat céljai között szerepel 2018. évben is honlapjának
működtetése, melyen keresztül tervezi tájékoztatni a lakosságot feladatairól és rendezvényeiről.
Az Önkormányzat 2018. évben is képviselteti magát Gyomaendrőd Város rendezvényein: 2018. március 15-i
koszorúzáson, 2018. május 27-én a Hősök napja valamint 2017. október 23-i megemlékezéseken.
Önkormányzati pályázat
A nemzetiségi önkormányzat bevétele 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 2018. évi költségvetési támogatására. A
Nemzetiségi Önkormányzat a támogatáskezelő felhívására tábor 1.486 ezer Ft összegű költségeinek
finanszírozására pályázatot nyújtott be 2017. október 30-án. A pályázat elbírálása folyamatban van.
2017. évi gazdálkodás maradványa
A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során 460 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg a
2018. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a feladatalapú támogatásból
maradt meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2018. december 31. napjáig használhat fel. A nemzetiségi
Önkormányzat 75/2017. (XI. 14.) RNÖ határozatában döntött 460 ezer Ft 2017. évi várható pénzmaradvány
felhasználásáról, mely szerint az alábbiak szerint tervezi felhasználni:
-

50 ezer Ft összegben 2018. februárban farsangi rendezvény költségeire,
50 ezer Ft összegben a településen működő iskolák részvételével húsvéti játszóház költségeire,
200 ezer Ft összegben 2017. április 8-i nemzetközi roma nap rendezvény költségeire,
160 ezer Ft összegben 2018. május hónapban zarándokút útiköltségére tervezi felhasználni.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege a tervezni kívánt
bevételeket és kiadásokat tartalmazza:
Adatok ezer forintban
Bevétel

Kiadás

2016. évi 2017. évi 2018.évi
tény
tény
terv
Saját bevétel
Működési célú. támogatás
nemzetiségi önkormányzatok
feladatarányos költségvetési
támogatás
Műk. célú nemzetiségi
támogatás pályázat alapján
Működési célú támogatás

12
1.967

42
2.255

12 Személyi juttatás
782 Munkaadókat
terhelő járulék

0

1198

0 Dologi kiadás

60

0

0 Műk. célú
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2016.évi 2017. évi 2018.
tény
tény
évi
terv
260
491 150
0
12
0

1844
0

2.701 1.104
0

0

helyi önkormányzattól
Működési bevételek
összesen
Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány
működésre
Bevételek összesen

2.039

3.495

300

236

2.339

3.731

támogatáskölcsöntörlesztés
794 Működési kiadás
összesen
460 Felhalmozási kiadások

1.254 Kiadások összesen

2.104

3.204 1.254
67

2.104

3.271 1.254

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által
beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet megtárgyalását és
elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény
114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetését a következőkben
határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a
Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.254 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 1.254 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 794 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 460 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a nemzetiségi önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.104 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 150 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.104 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek
szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
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1. melléklet a /2018.(…)RNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2018. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2017. évi
2018. évi
eredeti
eredeti
előirányzat előirányzat
1. Intézményi működési bevétel
22
12
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
782
782
3. Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
782
782
önkormányzat működéséhez
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5. Működési bevétel összesen
804
794
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
460
12. Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13. Tárgyévi bevételek összesen
1 040
1 254
14. Személyi juttatás
96
150
15. Munkaadókat terhelő járulék
0
0
16. Dologi kiadás
944
1104
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
1 254
22. Felújítás
0
0
23. Beruházás
0
0
24. Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25. Felhalmozási kiadás összesen
0
0
26. Finanszírozási kiadások
0
0
27. Tárgyévi kiadás összesen
1 040
1 254
2. melléklet a /2018.(…) RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2018. évi előirányzat felhasználási terve
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Megnevezés

N
2018
2018. évi terv
évi
januárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernovemberdecembereredeti
terv

1. Bevételek
Működési célú
támogatás
államháztartáson
2. belülről
Működési célú
támogatás
államháztartáson
3. kívülről
4. Saját bevétel
2017. évi
5. maradvány
Bevételek
6. összesen
7. Kiadások
8. Személyi juttatás
Munkaadói
9. járulék
10.Dologi kiadás
Működési célú

L

M

391

0

0

0

0 391

0

0

0

0

0

0

782

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
12

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460

852

1

1

1

1 392

1

1

1

1

1

1 1254

0

25

25 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0
69

0
92

0
0
0
91 166 226

0
66

0
66

0
66

0
66

0
66

0
65

5

150

0
0
65 1104

11.támogatás
Működési kiadás
12.összesen
Fejlesztési
13.kiadások
Kiadások
14.összesen

0

0

69

117

0

0

69

117

0

0

0

0

0

0

0

0

116 266 226

66

66

66

66

66

65

0

0

0

0

0

0

0

116 266 226

66

66

66

66

66

65

0

0

0

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

6

0

0

65 1254
0

0

65 1254

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2018. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött,
helyiséghasználatra és egyéb feltételek biztosítására, valamint a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat minden évben felül kell vizsgálni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 634/2014. (XII.18.) Gye. Kt. határozatával és Gyomaendrőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata 44/2014. (XII.4.) RNÖ határozatával hagyta jóvá a nemzetiségi önkormányzatok
működésével és gazdálkodási feladataival kapcsolatos együttműködési megállapodást. A megállapodás rendelkezik
a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról, a nemzetiségi önkormányzat bevételeivel,
kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról, a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségekről, a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos szabályokról.
Javaslom a T. Képviselő-testületnek a megállapodást változatlan feltételek melletti hatályban tartását.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete, a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzatával - 2015. január
5-én - megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, melyet változatlan feltétételekkel továbbra is
hatályban kíván tartani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2018. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2018. évi munkaterv és programterv
Szécsi Zsolt elnök, Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt 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
2018. évi munkatervét, illetve programtervét a tervezett rendezvényeire vonatkozóan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2018. évi munkaterv és programtervekről szóló előterjesztés megvitatását és
a döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
1. döntési javaslat
"2018. évi munkaterv "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét elfogadja az
alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2018. évi munkaterve
Január hónap
-

A nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Április hónap

-

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatásának felhasználásáról döntés
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Augusztus hónap

-

Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. költségvetésének I. félévi teljesítéséről
November hónap

-

A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről

Közmeghallgatás
-

Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és elvégzett munkájáról
8

-

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi terveiről

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2018. évi programterv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi programtervét elfogadja
az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2018. évi programterve

Február
2018. február 10. Farsangi rendezvény, játszóház megszervezése
2018. február 25. A rasszizmus áldozataiért való szentmise, megemlékezés
Március
2018. március 15. Városi rendezvényen koszorúzás
2018. március 29. . Húsvéti játszóház megszervezése
Április
2018. április 6. Nemzetközi Roma Nap megemlékezés, egészségnap megszervezése
Május
Gyermeknapi játszóház megszervezése
2018. Május 27. Hősök napja megemlékezésen való részvétel
Zarándokút megszervezése egy katolikus szenthelyre

Július
Békés Megyei Roma Labdarúgó torna és Kulturálisnap megszervezése
Nyári szüneti játszóház megszervezése
2018. július 23-július 29. közötti időszakban roma tábor megszervezése gyerekeknek
Augusztus
2018. augusztus 1. megemlékezés a roma holokauszt áldozatairól
Szeptember
Roma Folklór Nap megszervezése
Október
9

2018. október 23. Városi rendezvényen koszorúzás
2018. október 31. Halloweeni játszóház megszervezése
November
2018. november 1. A cigányzenész emlékműnél való megemlékezés és koszorúzás
December
2018. december 6. Mikulás ünnepség megszervezése
2018. december 18. Nemzetiségek napja rendezvény, karácsonyi ünnepség és játszóház megszervezése, valamint
„Gyomaendrődi Roma Nemzetiségért” kitüntetés adományozása

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2018. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Együttműködési megállapodás A Dobozi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát megkereste a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke azzal a céllal, hogy megújítsa a két nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást 2018.
évre vonatkozóan.
A Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatásának megállapítása a képviselő-testület előző évi döntései
alapján az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
A nemzetiségi önkormányzatok által elvégzett
a/ nemzetiségi érdek képviselettel összefüggő feladatok,
b/ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c/ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok alapján.
A nemzetiségi önkormányzat a fent felsorolt feladatokat a nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil
szervezetekkel történő megállapodások alapján tudja ellátni. A megkötött megállapodások pontokat jelentenek a
nemzetiségi önkormányzat számára, mely alapján 2019. évben felosztásra kerül a feladatalapú támogatás.
A megállapodás tervezetet az előterjesztés döntési javaslata tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dobozi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal az alábbi tartalmú együttműködési megállapodást köti:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3., képviseli
Sztojka Tibor elnök,
másfelől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ( székhelye. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 80,
képviseli: Szécsi Zsolt elnök, a továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
Az együttműködő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében együtt kívánnak működni annak érdekében,
hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és továbbadják.
1. A felek hozzá kívánnak járulni a magyarországi romák kulturális életének színesítéséhez.
2. A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok felkutatásában, a partnerkapcsolatok
ápolásában, új kapcsolatok kialakításában.
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3. A Felek közös ügyeknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok közös
kimunkálását a hagyományápolás, a múlt emlékeinek megőrzésében.
4. A Felek a jelentkező aktuális feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
5. A Felek kijelentik, hogy 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.
6. A jelen megállapodást a Felek Képviselő-testületei határozataikkal elfogadták.
7. A jelen megállapodás határozott időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának napjától kezdődően 2018.
december 31. napjáig hatályos.
8. A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
9. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen megállapodást,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: 2018. január
………………………………………………………..
…………………………………………………..
Dobozi Cigány Nemzetiségi
Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi
önkormányzat
Önkormányzat
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
2018. január 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Együttműködési megállapodás a Határ Győző Városi Könyvtárral
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát megkereste a Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményvezetője Dinyáné Bánfi Ibolya azzal a céllal, hogy Partneri együttműködési megállapodást kössön
önkormányzatunkkal.
A Nemzetiségi Önkormányzatok feladatalapú támogatásának elbírálására vonatkozó szempontrendszere az előző
évben hozott testületi döntések alapján
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 nemzetiségi önkormányzatokkal, nemzetiségi civil szervezetekkel, valamint a
településen működő oktatási és kulturális intézményekkel történő megállapodások alapján tudja ellátni. A megkötött
megállapodások pontokat jelent a nemzetiségi önkormányzat számára, mely alapján 2019. évben felosztásra kerül a
feladatalapú támogatás.
A Határ Győző Városi Könyvtár által elkészített együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
A megállapodást szövegét véleményünk szerint kiegészíteni szükséges az önkormányzat nemzetiségi jellegéhez
fűződő együttműködés céljával.
A megállapodás tervezetet az előterjesztés döntési javaslata tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Határ Győző Városi Könyvtárral"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtárral
az alábbi tartalmú együttműködési megállapodást köti:
PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről Határ Győző Városi Könyvtár (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.., képviseli
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető (a továbbiakban Könyvtár),
másfelől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ( székhelye. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 80,
képviseli: Szécsi Zsolt elnök, a továbbiakban Partner között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
A Könyvtár és a Partner rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében együtt kívánnak működni annak érdekében,
hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és továbbadják.
1. A Könyvtár és a Partner megállapodnak abban, hogy több éves jó kapcsolatukat a továbbiakban Partneri
együttműködési megállapodásban rögzítik.
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2. A Könyvtár és a Partner az elkövetkező időszakban egymás kölcsönös támogatása érdekében együttműködik.
3. A Könyvtár és a Partner vállalják, hogy részt vesznek közös projektek, pályázatok lebonyolításában,
megvalósításában.
4. A Könyvtár és a Partner vállalja, hogy rendszeresen értesítik egymást rendezvényeikről, programjaikról.
5. A partnerek vállalják, hogy lehetőség szerint részt vesznek egymás rendezvényein.
6. A könyvtár és a Partner elkötelezik magukat, hogy az itt felsoroltakon kívül megragadnak minden további
lehetséges együttműködési formát.
7. A Felek kijelentik, hogy 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.
8. A jelen megállapodást a Partner Képviselő-testülete határozattal elfogadta.
9. A jelen megállapodás az aláírással egyidejűleg lép életbe, határozatlan időre szól, visszavonásig érvényes.
10. A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
11. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen megállapodást,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. január
………………………………………………………..
Határ Győző Városi Könyvtár

…………………………………………………..
Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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