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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2019. november 28.
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Elnöki beszámoló
(szóbeli)
Szécsi Zsolt elnök
Szécsi Zsolt elnök

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. költségvetésének
háromnegyed évi beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2019(II.11.) RNÖ. számú
határozatával fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 1.275 ezer Ft bevétellel, ezen belül 1040 ezer Ft
működési célú támogatás értékű bevétellel központi kezelésű előirányzatból, 12 ezer Ft saját bevétellel, 223 ezer Ft
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.275 ezer Ft működési
kiadással, ezen belül 150 ezer Ft személyi juttatással, 50 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 875 ezer Ft dologi
kiadással, valamint 200 ezer Ft felhalmozási kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a
27/2019. (V.30.) RNÖ határozatával módosította a beszámolási időszakban.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak
szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2019. szeptember 30. napjáig:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Működési célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból
Saját bevétel
Bevétel Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatás értékű kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások Összesen

223

223

1040

1.900

1.900

100,0

12
1.275

12
2.135

1
2.124

8,3
99,4

Eredeti
150
50
875
0
200
1.275

Módosított
250
50
1.635
0
200
2.135

223

Teljesítés
184
25
1167
0
0
1376

100,0

Teljesítés %-a
36,3
62,5
39,2
0,0
0,0
64,4

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. szeptember 30. napján 608 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 20 ezer Ft, bankszámla 588 ezer Ft). Vásárlási előlegre kiadott 140 ezer Ft, melynek
elszámolására 2019. július án került sor.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. június 30. napjáig költségvetési bevételi
előirányzatát 99,4 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 64,4 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2019. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 1.040 ezer Ft,
melynek kiutalására teljes összegben sor került. A nemzetiségi önkormányzat A feladatalapú támogatás
igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti
időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2019. évre 860 ezer Ft feladatalapú támogatásra
jogosult, melynek kiutalására sor került a beszámolás időszakában.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi maradványa 223 ezer Ft, mely összeg a 2018. évi feladatalapú támogatásból
maradt meg, mely összegből az alábbi feladatokra lett felhasználva:
-

33 ezer Ft-ot farsangi játszóház rendezvény költségeire,
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-

190 ezer Ft-ot a nemzetközi roma nap rendezvény költségeire használt fel.

Kiadásként 1.376 ezer Ft teljesült, mely összegből 184 ezer Ft személyi juttatásként reprezentációs költség, valamint
25 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék a reprezentációs kiadások után. A nemzetiségi önkormányzat a dologi
kiadásokat 1.167 ezer Ft összegben teljesítette, melyből a felmerült az általános működési költség 547 ezer Ft,
előző évről áthúzódó feladatalapú támogatás felhasználására 426ezer Ft, illetve a 2018. évi feladatalapú támogatás
felhasználására 194ezer 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 2019. március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén, valamint október 23-i
ünnepségen) 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 2019. február 2-án farsangi játszóházat szervezett. Az önkormányzat 2019. február 25én megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. A nemzetiségi önkormányzat 2019. március 23-án részt vett a
Gyomaendrődi Összefogás Egyesület által szervezett Cigánybálon. 2019. április 7-8-án megszervezte a Nemzetközi
Romanapot. A nemzetiségi önkormányzat 2019. június 6-án pünkösdi játszóházat, 2019. június 29-én Roma Juniális
Kulturális Napot szervezett. A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. július 19-én játszóházat szervezett a roma gyerek
részére. A nemzetiségi Önkormányzat 2019. augusztus 2-án a Roma Holokauszt emléknapi megemlékezést tartott.
Az önkormányzat 2019. augusztus 21-30 között a roma gyerekek részére iskola előkészítő tábort szervezett. 2019.
szeptember 28-án roma kulturális napot szervezett.
A Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola országos szintű oktatási intézmény, mely partnereket keres Békés
megye vonatkozásában telephelyek kialakítására. Önkormányzatunk elkötelezett szándéka, hogy Gyomaendrődön
elinduljon az esti tagozat a 5-8. osztály elvégzésére. Önkormányzatunk Kölcsén 2019. május 6-án és 2019. május
17-én együttműködési és egyeztető fórumon vett részt. Önkormányzatunk erkölcsi támogatást nyújt és aktív
szerepet kíván vállalni ahhoz, hogy minél többen főleg roma származású felnőtt gyomaendrődi lakosok el tudják
végezni az általános iskolát.
A nemzetiségi önkormányzatnak fejlesztési kiadása a beszámolás időszakában nem merült fel.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének háromnegyedévi beszámolóját.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. költségvetésének háromnegyed évi
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 2019. évi költségvetésének
háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetés ének
módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II. 11.) RNÖ határozatának módosítása
az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő testülete 2019 évi költségvetésének
elfogadása 200 ezer Ft összegű fejlesztési kiadás előirányzatot tartalmazott (számítástechnikai eszköz beszerzésre)
. Az önkormányzat a költségvetés végrehajtása során felülvizsgálta a működéséhez szükséges eszközök állapotát
és meglétét. az elmúlt két évben folyamatosan felújíttatta az önkormányzat tulajdonában lévő székeket. Nagyobb
rendezvények megtartásához inkább 15 db új szék (15*5190=77850+5990 Ft kiszállítási díj = 83.840 Ft) vásárlását
tartja fontosnak, ezért a tervezett 200 ezer Ft összegből 116 ezer Ft összeget átcsoportosít a dologi kiadásra.
Felhalmozási kiadás
Dologi kiadás

-116 ezer Ft
+116 ezer Ft

2.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata döntött több rendezvénye megszervezéséről ( Roma
Kulturális nap, nemzetiségek napja stb) melynek költség előirányzatát egy összegben határozott meg. A
rendezvények megszervezése során szükségessé vált a költség átcsoportosítás a dologi kiadásból a személyi
juttatásokra a reprezentációs kiadások miatt.
Személyi juttatás
Dologi kiadás

60 ezer Ft
--60 ezer Ft

Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változik 2019. évi főbb
bevételi és kiadási:

Bevétel

Adatok E Ft-ban
Eredeti
Módosított
előirányzat
előirányzat

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

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

II. módosított
előirányzat

12

12

12

1040

1.900

1900

1052

1.912

1912

223

223

223

1.275

2.135

2135

Módosított
előirányzat
250
50
1.635
1.935
200

II. Módosított
előirányzat
310
50
1691
2.051
84

Eredeti
előirányzat

150
50
875
1.075
200
4

Változás

változás
+60
+56
+116
-116

Kiadások Összesen

1.275

2.135

2135

0

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetés ének 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 2019. évi költségvetésről
szóló 5/2019.(II.11.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019.(II.11.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH.) 3. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.051 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 310 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.691ezer 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.”
2.A RNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 84 ezer forint, melyből
a) Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) Beruházási kiadás 84 ezer forint,
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint”
3. Az RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a …/2019.(…)RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
5

Adatok ezer Ft-ban
C
2019. évi
módosított
előirányzat
12
12
1.040
1.900

B
2019. évi
eredeti
előirányzat

1.040
0
1.052
0
0
0
0

1.900
0
1.912
0
0
0
0
0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

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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223
0
1.275
150
50
875
0
0
0
0
1.075
0
200
0
200
0
1.275

223
0
2.135
310
50
1.691
0
0
0
0
2.051
0
84
0
84
0
2.135

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetési
koncepciója
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt képviselő-testület!
A Nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének alapja a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény, melynek 9. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető
nemzetiségi támogatások felhasználását.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi koncepciójának tervezése jelenlegi
szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat, át kell tekinteni az önkormányzat feladatkörét.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 2020. december 31-éig, a feladatalapú költségvetési
támogatás 2021. 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.
2020. 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 2020. évben 1.040 ezer Ft összegű működési
költségvetési támogatás illeti 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 2020. január 15-ig benyújtja. A nemzetiségi önkormányzat
feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület döntései alapján az alábbi szempontok
figyelembevételével történik:
a./ a nemzetiségi érdek képviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségek kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2020. évi feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése
időszakában nem ismert, ezért a 2019. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 860 ezer Ft összegű
feladatalapú támogatással tudunk számolni. A feladatalapú támogatás összege 2020. 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 2020. évben is számíthat a mintegy 1.900
ezer Ft összegű állami támogatásra (1040 ezer Ft működési költségvetési támogatás, 860 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 2019. február 26-án együttműködési
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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 2020 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 roma 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 2020 évben is meg szeretné szervezni a
nemzetiségek napját 2020. december 18.-án. Hagyományt szeretne teremteni a Békés Megyei Roma Kispályás
Labdarúgó Torna és Kulturális rendezvény megszervezésének.
Az Önkormányzat céljai között szerepel, hogy az Önkormányzat 2020. évben is képviselteti magát Gyomaendrőd
Város rendezvényein: 2020. március 15-i koszorúzáson, 2020. május 27-én a Hősök napja, 2020. október 23-i
megemlékezéseken. A nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 2019. évi gazdálkodása során várhatóan 20 ezer Ft pénzmaradványa keletkezik, mely
összeg a 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A megmaradó összeg a feladatalapú
támogatásból marad meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2020. december 31-ig használhat fel. A
nemzetiségi önkormányzat a 2019. évi maradvány összegét
a 2020. februárban a roma gyerekek részére megrendezésre kerülő farsangi rendezvény költségeire tervezi
felhasználni
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez az alábbi bevételeket és
kiadásokat kívánja tervezni:
Bevétel

Összeg ezer
Ft
20
1900

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
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1.930
170
85
1.675
1.930

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján az önkormányzat 2020. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg:
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
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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 2020. évi
költségvetési koncepciójában megfogalmazott tervezési szempontjait, céljait elfogadja, alkalmasnak találja a
költségvetés elkészítésének további tárgyalására. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a 2020. évi költségvetési
határozat összeállítása során a Nemzetiségek jogairól szóló törvény által megjelölt közfeladatok ellátásának
biztosítása keretei közt a megítélt nemzetiségi működési és feladatalapú támogatás figyelembe vételével határozza
meg 2020. évi költségvetését.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2019. évi feladatalapú támogatás 2020. évre áthúzódó részének 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 2020. február hónapban
megszervezésre kerülő farsangi rendezvény költségeire 20 ezer Ft összegű támogatást biztosít a 2019. évi
feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

9

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve
Tóthné Gál Julianna
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az
államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső
kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-aiban rögzíti a helyi
önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4)
bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles
belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv
elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza.
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony,
eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és
egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan
hasznosítani.
A 2020. évi belső ellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés
szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai
előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli
szabályok között.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslatával, véleményével,
észrevételével kiegészíteni, és a 2020. évi belső ellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve"
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 Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján 2020. évre az
alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
A Roma Nemzetiségi 2018.01.01- Finanszírozási A működés és
június
Önkormányzat átfogó től
gondok,
gazdálkodás
pénzügyi ellenőrzése 2019.12.31- jogszabályok
vizsgálata,
ig
félreértelmezése, hatékonyságának,
be nem tartása, szabályszerűségének
működési és
ellenőrzése.
feladatalapú
nemzetiségi
kiadások
programok
elkülönített
áttekintése,
10

3
Szabályszerűségi-,
revizori Pénzügyi-,
nap
Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

vezetésének
hiánya

működési és
feladatalapú
támogatás
felhasználásának
vizsgálata.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-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 2019. december 14-én „Együtt a Mentősökért” címmel jótékonysági rendezvényt
szervez. A rendezvény célja: a rendezvényen befolyt összeg átadásával hozzájárulni a hiányzó vagy elavult
felszerelések megvásárlásához ezzel megkönnyíteni a helyi mentőállomás munkáját. Az Egyesület a jótékonysági
cél megvalósítása érdekében kéri önkormányzatunkat jegyek vásárlásával támogassa a rendezvényt.
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 nemzetiségi 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 helyi Mentőállomás részére hiányzó és elavult eszközeinek pótlására szervezett
jótékonysági rendezvényének támogatását kérik, nem nyújt támogatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BEJELENTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülése
Tárgy:

Bejelentések

