Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.

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

2018. december 3-án 915 órakor
kezdődő ülésére a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
üléstermébe
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló
2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018.évi
költségvetésének háromnegyedévi beszámolója
3. 2018. évi költségvetés módosítása
4. 2018. évi feladatalapú támogatás felhasználása
5. Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési jelentéséről
6. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi
költségvetési koncepciója
7. Roma Polgárjogi Szövetség kérelme
8. Bejelentések
A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja értelmében
az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.
9. "Gyomaendrődi Roma Nemzetiségért” díjra érkezett javaslatok
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2018. december 26.

Szécsi Zsolt
elnök
sk.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 3.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Elnöki beszámoló
(szóbeli)
Szécsi Zsolt elnök
Szécsi Zsolt elnök
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018.évi
költségvetésének háromnegyedévi beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2018.(I.22.) RNÖ. számú
határozatával fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.254 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft
működési célú támogatás értékű bevétellel központi kezelésű előirányzatból, 12 ezer Ft saját bevétellel, 460 ezer Ft
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.254 ezer Ft működési
kiadással, ezen belül 150 ezer Ft személyi juttatással, 0 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1104 ezer Ft dologi
kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az I. félévben 16/2018. (V.10.) RNÖ határozatával
módosította.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak
szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2018. szeptember 30. napjáig:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány

460

460

Működési célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból

782

1.767

12
1.254

75
2.302

Saját bevétel
Bevétel Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatás értékű kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások Összesen

Eredeti
150
0
1104
0
0
1.254

Módosított
300
40
1.779
0
183
2.302

460
2.568
68
3.096
Teljesítés
394
30
1614
0
175
2.213

100
145,3
90,6
134,4
Teljesítés %-a
131,3
75,0
90,7
0,0
95,6
96,1

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. szeptember 30. napján 883 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 1 ezer Ft, bankszámla 882 ezer Ft).
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. szeptember 30. napjáig költségvetési bevételi
előirányzatát 134,4 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 96,1 %-ban teljesítette. A bevételi előirányzat időarányostól
történt eltérése abból adódik, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatás második részletének kiutalása is megtörtént,
de annak felhasználásáról az önkormányzat még nem teljes körűen döntött.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft,
melynek kiutalására teljes összegben sor került. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi működési támogatásán felül
további támogatásra jogosult a 11/2018.(III.14.) EMMI rendelet alapján, melynek összege 183 ezer Ft. A
többlettámogatás kiutalására a 2018. évi támogatás II. részletének kifizetésével együtt került sor 2018. június 13-án.
A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2017. január 1. és
2017. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évre 1.604
ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek első kiutalására teljes összegben sor került a beszámolás
időszakában.
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A saját bevételek között elszámolt 68 ezer Ft összeg, melyből 4 ezer Ft a telefon saját célú használatából befizetett
összeget, 1 ezer Ft kamatbevételt, valamint 63 ezer Ft biztosító által fizetett kártérítés bevételét tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi maradványa 460 ezer Ft (459.225 Ft), mely összeg a 2017. évi feladatalapú
támogatásból maradt meg, mely összegből az alábbi feladatokra lett felhasználva:
50.917 Ft-ot farsangi rendezvény költségeire,
49.808 Ft-ot a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre került húsvéti játszóház
költségeire,
198.500 Ft-ot a nemzetközi roma nap rendezvény költségeire,
15.000 Ft-ot a Gyermeknapi játszóház költségeire,
145.000 Ft Debrecen-Nagyváradra szervezett zarándokút személyszállítás költsége.
Kiadásként 2.213 ezer Ft teljesült, mely összegből 325 ezer Ft személyi juttatásként reprezentációs költség, valamint
69 ezer Ft megbízási díj lett elszámolva a rendezvényekhez kapcsolódóan. a munkaadókat terhelő járulékok között
12 ezer Ft szociális hozzájárulás merült fel a megbízási díjhoz kapcsolódóan, 10 ezer Ft egészségügyi hozzájárulás
és 8 ezer Ft munkaadókat terhelő Szja a reprezentációs kiadások után. A nemzetiségi önkormányzat a dologi
kiadásokat 1614 ezer Ft összegben teljesítette, melyből a felmerült az általános működési költség 607 ezer Ft, előző
évről áthúzódó feladatalapú támogatás felhasználására 414 ezer Ft, illetve a 2018. évi feladatalapú támogatás
felhasználására 593 ezer Ft lett elszámolva.
A nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai között számolja el az általa használt ingatlan közüzemi díjait
(villamos energia, víz és csatornadíj, hulladék szállítás költségét) a szolgáltatókkal kötött szerződés alapján, fűtés
költségét ( az iroda esetében a szieszta kályha működéséhez gázpalack csere költségét, a tanácskozásra és a
rendezvények megtartására alkalmas nagyterem fűtéséhez használt fatüzelésű kályha használatához tűzifa vásárlás
költségét), az ingatlan karbantartásával kapcsolatos költséget (tisztítószer, festék, karbantartási anyag költséget)
számol el. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez telefon és internet díjat számol el. A nemzetiségi
önkormányzat rendszeresen részt vesz a települési önkormányzat által szervezett nemzeti és állami ünnepeken
(március 15-i, valamint 2018. március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén), valamint a megyei roma
nemzetiségek megemlékezésein, melyeken koszorút helyez el. A nemzetiségi önkormányzat folyamatosan tartja a
kapcsolatot a megyében működő megyei és települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és roma civil
szervezetekkel együttműködési megállapodások alapján. az együttműködéshez kapcsolódóan útiköltség formájában
merül fel költség, kapcsolattartás másik formája a levelezés formájában postaköltség címén merül fel költség.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. február 10-én farsangi, 2018. március 29-én húsvéti játszóházat szervezett a
gyerekek részére. Az önkormányzat 2018. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. 2018. április 13án megszervezte a Nemzetközi Roma napot, melynek keretein belül 3 előadást hallhattak a résztvevők roma
közösségfejlesztéssel kapcsolatban, a romák hitéletéről, valamint roma gasztronómiai bemutatóra került sor. A
Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján 2018. május 24-én a Szent Imre Plébániával közösen 50 fő roma lakos
részére Debrecen-Nagyváradra zarándokutat, az érdeklődő gyerekek részére 2018. június 2-án gyermeknapi
játszóházat szervezett. a Nemzetiségi önkormányzat 2018 június 23-án rész vett a Nagybánhegyesi Gasztronómiai
napon, melynek során …. főzött. A nemzetiségi önkormányzat 2018. június 27-én a roma közösségi házban helyet
biztosított a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kihelyezett ülésére, ahol a vendéglátó szerepét töltötte
be. A nemzetiségi önkormányzat 2018. július 29-én Roma sportnapot szervezett a megyében működő roma
önkormányzatok részvételével, 2018. augusztus 2-án a roma holokauszt megemlékezést tartott. A nemzetiségi
önkormányzat 2018. augusztus 21-30. közötti időszakban a roma gyerekek részére iskola előkészítő tábort
szervezett. A tábor keretében egy nyugdíjas pedagógus által a gyerekek segítséget kaptak az eredményes
pótvizsgára való felkészülésre, valamint a korrepetálás mellett egy napot a Liget fürdőben tölthettek, egy másik
napon a Szent Antal Népház keretein belül megtekinthették a Bárka látogató központot, illetve a Tájházat és
Sütőházat. A Tábor keretében lehetőség nyílt arra, hogy gyerekek részt vegyenek egy romológiai előadáson. A
nemzetiségi önkormányzat 2018. szeptember 13-án 50 fő roma lakos részére zarándokutat szervezett a Szent Imre
Plébániával Esztergom-Párkányra.
A nemzetiségi önkormányzatnak fejlesztési kiadásai között 175 ezer Ft összegben 4 db számítástechnikai eszközt,
Tabletet vásárolt, mellyel a képviselők testületi munkáját szeretnék színvonalasabbá, korszerűbbé tenni.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. októberében 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
elbírálását követően a Támogató Hatóság értesítése alapján a pályázat érvényes volt, de támogatásban nem
részesült.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg az önkormányzat 2018. évi
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költségvetésének háromnegyed évi beszámolóját.

Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2018. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről"
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 2018. évi költségvetésének
háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2018. évi költségvetés módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (I. 22.) RNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő testülete 2018. évi feladatalapú
támogatásának 802 ezer Ft összegű második részletének tervezett kiadásai felhasználása alapján az alábbiak
szerint módosítja 2018. évi költségvetését.
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzat
Személyi juttatás
Dologi kiadás

+ 802 ezer Ft
+181 ezer Ft
+621 ezer Ft

2.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 21/2018. (V.10.) RNÖ határozatával döntött a
Roma Sportnap megszervezéséről, melynek megszervezése során 5 fő részére megbízási díj költség merült fel,
mely költségek átcsoportosítása szükséges a kiemelt előirányzatok között.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

69 ezer Ft
12 ezer Ft
-81 ezer Ft

Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változik 2018. évi főbb
bevételi és kiadási:
Adatok Ezer forintban
Bevétel

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Saját bevétel

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen
Felhalmozási kiadások
Kiadások Összesen

Változás

12

75

75

782

1.767

2569

+802

794

1.842

2644

+802

460

460

460

1.254

2.302

3104

Módosított
előirányzat
300
40
1.779
2.119
183
2.302

II. Módosított
előirányzat
550
52
2319
2921
183
3104

Működési célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból
Működési bevételek összesen
Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi
működési pénzmaradvány
Bevételek Összesen:

II. módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

150
0
1.104
1.254
0
1.254
6

+802

Változás
+250
+12
+540
+802
+802

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"2018. 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 2018. évi költségvetésről
szóló 4/2018.(I.22.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(I.22.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH.) 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a
Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 3.104 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 3.104 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2.A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi fő összegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.644 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
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3.A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.921 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 550 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 52 ezer forint,
c) dologi kiadás 2319 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. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a …/2018.(…)RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege

A

B
2018. évi
eredeti
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Adatok ezer Ft-ban
C
2018. évi
módosított

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok
működésére
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú támogatás kölcsöntörlesztés államháztartáson
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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előirányzat

12
782
782
0
794
0
0

0
0
460
0
1254
150
0
1.104
0
0
0
0
1.254
0
0
0
0
0
1.254

előirányzat

75
2.569
2.569
0
2.644
0
0
0
0
0
460
0
3.104
550
52
2.319
0
0
0
0
2.921
0
183
0
183
0
3.104

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2018. évi feladatalapú támogatás felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 9. melléklete alapján az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogató Hatóság) az Emberi Erőforrás Minisztérium honlapján 2017.
április közepén közzé tette a nemzetiségi önkormányzatokat megillető 2018. évi feladatalapú támogatásának
pontszámait és várható összegét.
Gyomaendrőd város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 2018. évi feladatalapú támogatás megállapítása során a
Támogató Hatóság az előző évi döntései alapján 62 pontban részesítette, ami 1.603.754 Ft összegű támogatást
biztosít az önkormányzat számára, melyről a Támogatói okirat is aláírásra került 2018. április 24-én. A költségvetési
törvény alapján a 2018. évi feladatalapú támogatást a nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 31-ig
használhatják fel.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatásból az alábbi felhasználására vonatkozóan már
döntött:
- 2018. június 2-án gyermeknapi játszóházat szervez, melyre 35 ezer Ft-ot különít el,
- 2018. július 16-án nyári játszóházat szervez, melyre 50 ezer Ft költségkeretet biztosít,
- 2018. július hónapban Roma sportnapot szervez a megyében működő roma nemzetiségi önkormányzatok
részvételével, a rendezvény költségeire 250 ezer Ft-ot különít el,
- 2018. augusztus 2-án a Roma Holokauszt emléknapról történő megemlékezésre 50 ezer Ft-ot biztosít,
- 2018. augusztus 21-30-ig iskolafelkészítő tábort szervez a roma gyerekek részére, melyre 250 ezer Ft összeget
biztosított,
- 2018. október 31-én halloween játszóházat szervez, melyre 50 ezer Ft-ot különít el,
- 2018. december 9-én adventi játszóházat szervez, melyre 50 ezer Ft-ot irányott elő,
- 2018. június 23-án részt vett a Nagybánhegyesen megrendezett 3. Nemzetiségi Gasztronómiai Napon, melynek
kiadásaira 60 ezer Ft-ot különített el.
- A Szent Imre Plébániával közösen 50 fő gyomaendrődi roma lakos részére 2018. szeptember 13-án zarándokutat
szervezett Esztergom- Párkányra, melynek felmerülő költségére 211 ezer Ft összeget biztosított.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évben még megvalósuló programjaihoz az alábbi költségeket tervezi
felhasználni:
- 2018. december 6-án a mikulásnap alkalmából 30 ezer Ft összeget különít el.
- 2018. december 18-án karácsonyi ünnepséggel egybekötött Nemzetiségi napja rendezvényét tervezi megszervezni
350 ezer Ft összegű támogatás felhasználásával.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatás tervezett 218 ezer Ft összegű maradványából 2019.
évben megvalósítandó tervezett programjai:
2019. 30 ezer februárban farsangi rendezvény és játszóház költségeire,
2019.188 ezer Ft április 7-8-án a nemzetközi roma nap rendezvény költségeire,
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
1. döntési javaslat
"2018. évi feladatalapú támogatás felhasználása mikulásnapra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 6. napján nyílt
mikulásnapot szervez, melynek felmerülő költségeire 30 ezer Ft összeget a 2018. évi feladatalapú támogatás
terhére számol el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2018. évi feladatalapú támogatás felhasználása nemzetiségi napra"
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 2018. december 18. napján rendezi
meg nyílt nemzetiségek napja rendezvényét a karácsonyi ünnepséggel egybekötve, melynek felmerülő költségeire
350 ezer Ft összeget a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére számol el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"2018. évi feladatalapú támogatás felhasználása 2019. évben megvalósuló feladatokra"
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 2018. évben várhatóan keletkező
218 ezer Ft összegű 2018. évi feladatalapú támogatás maradványát 2019. évben az alábbi feladatok tervezi
felhasználni:
- 30 ezer Ft összegben 2019. februárban farsangi rendezvény költségeire,
- 188 ezer Ft összegben 2019. április 7-8.-i nemzetközi roma nap rendezvény költségeire.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

10

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési
jelentéséről
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között 2015.
január 5-én létrejött együttműködési megállapodás alapján a helyi nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival. kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi Önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat hivatala gondoskodik.
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi ellenőrzését a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr látja el.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 523/2017.(XI.30.) Gye. Kt határozatával elfogadta Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési tervét, mely tartalmazta a településen működő két nemzetiségi
Önkormányzat 2016. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra átfogó pénzügyi, vagyonnyilvántartásának
és pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az
ellenőrzött időszakban az önkormányzat gazdálkodása és feladatellátása megfelel-e a jogszabályi
követelményeknek? A szabályzatok meglétét, aktualizálásának ellenőrzését. A gazdálkodás folyamatában a
kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés kontrolltevékenységeit megfelelően működtették-e? A
számviteli rend és bizonylati fegyelem a gazdálkodás során biztosított-e. A nemzetiségi önkormányzat működési és
feladatalapú támogatások felhasználása, szabályszerűsége megfelel-e a feladatellátás és a jogszabályi előírások
összhangjának. A belső ellenőr elkészítette Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
ellenőrzéséről a jelentést, melyet az előterjesztés mellékletét képezi.
A korábbi belső ellenőri jelentés megállapította, hogy a Nemzetiségi önkormányzat és a települési Önkormányzat
között megkötött együttműködési megállapodás alapján a Nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének ellátása
a helyi önkormányzati hivatal feladata az Áht 27. § alapján, ebből következően az önkormányzati hivatal érvényben
lévő szabályzatát kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan. Utóellenőrzés keretében
megállapítására került, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szabályzatainak felülvizsgálata a
vizsgált évben elkezdődött. Elsősorban a gazdálkodást érintő szabályzatok kerültek előtérbe, azok hatálya kiterjedt a
hivatalhoz tartozó saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szabályai szerint működő
nemzetiségi önkormányzatokra is kivéve az önköltség számítási és a beszerzési szabályzatot. A következő
felülvizsgálat során a két szabályzat hatályát ki kell terjeszteni a Nemzetiségi Önkormányzatokra.
A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Roma Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete nem tárgyalta a
belső ellenőrzési tervet. A soron következő ellenőrzési tervet a nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével el
kell fogadtatni.
A belső ellenőrzési jelentés javaslatot tett a Nemzetiségi Önkormányzat mérlegében szereplő 593.600 Ft összegű
2011. évtől meg nem fizetett bérleti díjból fennálló követelésre vonatkozóan. A követelést 2018. évi zárszámadás
előtt értékelni szükséges és a zárási munkák előtt a képviselő-testület elé terjeszteni, melynek során előkészíteni a
döntést a követelés kivezetéséhez, annak érdekében, hogy a mérlegben már ne szerepeljen.
Kérem a tisztelt Képviselő testületet vitassa meg a belső ellenőrzési jelentést.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési jelentéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az önkormányzat 2016-2017. évről készült átfogó pénzügyi
belső ellenőrzési jelentés megállapításait tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi
költségvetési koncepciója
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt képviselő-testület!
A Nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének alapja a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény, melynek 9. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető
nemzetiségi támogatások felhasználását.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi koncepciójának tervezése jelenlegi
szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat, át kell tekinteni az önkormányzat feladatkörét.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni:
1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által központi kezelésű előirányzatokból
nyújtott támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból
tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás 2019. december 31-éig, a feladatalapú költségvetési
támogatás 2020. december 31-ig 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.
2019. 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 fajlagos összeg 200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 2018. 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 2019. január 15-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat
feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok
figyelembevételével történik:
a./ a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségek 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 2019. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet
készítése időszakában nem ismert, ezért a 2018. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 1.604 ezer
Ft összegű feladatalapú támogatással tudunk számolni. A feladatalapú támogatás összege 2019. 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
költségvetési év április 30-ig és augusztus 15-ig.
Nagyságrendileg Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évben is számíthat a mintegy
2.386 ezer Ft összegű állami támogatásra (782 ezer Ft működési költségvetési támogatás, 1.604 ezer Ft
feladatalapú támogatás).
2./ Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
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nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján 2015. január 5-én 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 2019. 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 és Gimnáziummal, valamint a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Intézménnyel megállapodás alapján
együttműködjön közös rendezvények szervezésében. Az együttműködés során közös kézműves foglalkozások,
játszóházak, nyári felzárkóztató tábor megszervezésével tudják az érdeklődő gyerekek szabadidejét hasznosan
eltölteni, valamint az önkormányzat nemzetiségi rendezvényeit a gyerekek által nyújtott műsor biztosításával tudják
színesebbé tenni
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 2019. évben is meg szeretné szervezni a
nemzetközi roma napot 2019. április 8.-án és a nemzetiségek napját 2019. december 18.-án. Hagyományt szeretne
teremteni a Békés Megyei Roma kispályás labdarugó torna megszervezésének.
Az Önkormányzat céljai között szerepel, hogy az Önkormányzat 2019. évben is képviselteti magát Gyomaendrőd
Város rendezvényein: 2019. március 15-i koszorúzáson, 2019. május 27-én a Hősök napja, 2019. október 23-i
megemlékezéseken. A nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során várhatóan 218 ezer Ft pénzmaradványa keletkezik,
mely összeg a 2019. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A megmaradó összeg a feladatalapú
támogatásból marad meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2019. december 31-ig használhat fel. A
nemzetiségi önkormányzat a 2018. évi maradvány összegét
1. a 2019. februárban megrendezésre kerülő farsangi rendezvény költségeire,
2. 2019. április 8.-i nemzetközi romanap rendezvény költségeire tervezi felhasználni.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez az alábbi bevételeket és
kiadásokat kívánja tervezni:
Bevétel

Összeg ezer
Ft
218
2.386

Előző évi várható maradvány
Támogatás értékű működési bevétel a nemzetiségi
önkormányzatok működéséhez
Saját bevétel
Bevétel összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen

12
2.616
550
52
2.014
2.616

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján az önkormányzat 2019. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg:
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
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Döntési javaslat
"2019. évi költségvetési koncepció"
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 2019. évi
költségvetési koncepciójában megfogalmazott tervezési szempontjait, céljait elfogadja, alkalmasnak találja a
költségvetés elkészítésének további tárgyalására. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a 2019. évi költségvetési
határozat összeállítása során a Nemzetiségek jogairól szóló törvény által megjelölt közfeladatok ellátásának
biztosítása keretei közt a megítélt nemzetiségi működési és feladatalapú támogatás figyelembevételével határozza
meg 2019. évi költségvetését.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 3-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Roma Polgárjogi Szövetség kérelme
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Roma Polgárjogi Szövetség a mellékelt kérelemmel fordult a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületéhez, melyben kérte a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatt az általa használt
ingatlan részt további működése céljára 5 évre biztosítani.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2013.(XII.2.) RNÖ határozata
alapján 2013. december 2–án kötött együttműködési megállapodást a Roma Polgárjogi Szövetséggel a
Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlan használatára 5 évre, mely megállapodás 2018. december 2–án lejár. A
Roma Polgárjogi Szövetséggel kötendő megállapodás feltételeit a döntési javaslat tartalmazza.
A Szövetség kérelmére indokolt a megállapodás további 5 évre való meghosszabbítása, ugyanis ezáltal közösen
tudják használni az ingatlant így a közüzemi díjak is megoszlanak a két szervezet között, továbbá az Szövetség
olyan programokat és képzéseket tud szervezni, amely a helyi roma lakosság kulturális igényeit kielégíti és
képzések által anyagi megélhetést is biztosít a lakosság, főleg s roma lakosság részére, ezért javasoljuk a
megállapodás újbóli megkötését.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a döntési javaslatokat.
Döntéshozói vélemények
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
": Roma Polgárjogi Szövetség 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 Gyomaendrőd, Fő út 80. szám
alatti ingatlan használatára Roma Polgárjogi Szövetség civil szervezettel az alábbi szövegezésű szerződést kívánja
megkötni:

Használati szerződés
Mely létrejött Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.,
adószám: 15583192-1-04., Törzskönyvi azonosító: 583198., képviseli: Szécsi Ferenc Sándorné elnökhelyettes),
valamint
Másrészről: Roma Polgárjogi Szövetség (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80., adószáma: 18210297-1-04)
képviseli: Szécsi Zsolt elnök) között
az alábbi feltételekkel:
Előzménye: A Roma Polgárjogi Szövetség kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatához, hogy 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti, volt lakóépületet és a később épített varrodát
összekötő épületrészét és a, külön bejárattal és külön villanyórával (gyári szám: 1050912564) rendelkező volt
varroda használatát, további öt évre engedje át a Roma Polgárjogi Szövetség részére működtetés céljából.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát
képező ingatlanra ingyenes használati joga van, melyet a 451/2013.(IX. 26.) Gye. Kt határozat alapján, részben
átengedhet civil szervezetek részére.
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1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat térítésmentesen használatba adja a Roma Polgárjogi
Szövetségnek a 6683/2 hrsz-ú ingatlannak a volt lakóépületet és a később épített varrodát összekötő épületrészét
továbbá a volt varrodát, mely a 1050912564 gyári számú villanyórával rendelkezik.
2. A használat jogalapja Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának ..... RNÖ határozata.
3. Az épületrész használata az albérleti szerződés aláírásának napjától 5 évre szól.
4. Roma Polgárjogi Szövetség a használatba vett ingatlanvagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a
vagyon állagát, és értékét megóvni, az épületrész áramközmű díját határidőre megfizetni.
5. Az ingatlan használata ingyenes.
6. Roma Polgárjogi Szövetség indoklás nélkül bármikor felmondhatja a szerződést következmények nélkül.
7. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat felmondhatja fel szerződést ha:
a) megszűnik a székhelye (5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatt),
b) Roma Polgárjogi Szövetség nem a céljainak megfelelően használja az ingatlant,
c) Roma Polgárjogi Szövetség az ingatlant rongálja,
d) Roma Polgárjogi Szövetség az általa használt ingatlan részen nem fizeti a közmű számlát.
8. A tulajdonost, Gyomaendrőd Város Önkormányzatát indokolt esetben a használatba adott ingatlan helység(ek)
állagának megóvása érdekében megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatót ad a vagyon állagáról, állagsérelem esetén
annak elhárítása vagy megelőzéséről a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat köteles
gondoskodni.
9. A felek által a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk, a Nek. tv. Áht szabályait tekintik
irányadónak.
Gyomaendrőd, 2018. december
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata

Roma Polgárjogi Szövetség

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. december 3-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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