Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

2019. december 2-án 15 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe
( Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló (szóbeli)
2. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi
költségvetésének háromnegyed éves beszámolója
3. 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználása
4. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi
költségvetésének módosítása
5. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési
koncepciója
6. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési
terve
7. Együttműködési megállapodás a Kistérségi Óvodával
8. Bejelentések
A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 91. § (2) bekezdés d) pontja
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
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2019. december 2-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének
háromnegyed éves beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2019.(II.11) NNÖ. számú határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2019. évi költségvetését 2.311 ezer Ft bevétellel, ezen belül 1040 ezer Ft működési célú támogatás
értékű bevétellel, központi kezelésű előirányzatból, 12 ezer Ft saját bevétellel, 1.259 ezer Ft költségvetési hiány
belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 2.311 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 80
ezer Ft személyi juttatással, 40 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 2.311 ezer Ft dologi kiadással. A
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését a beszámolás időszakában nem módosította.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak
szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2019. június 30. napjáig:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési
támogatása
Műk célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
Saját bevétel
Bevétel Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Műk. célú támogatás ért. kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások Összesen

1.259

1.259

1.040

1996

0
12
2.311

0
12
3.267

Eredeti
80
40
2.191
0
0
2.311

Módosított
170
85
3.012
0
0
3.267

1258
1996
0
2
3.256
Teljesítés

99,9
100,0
16,6
99,6
Teljesítés %-a

46
9
816
0
0,0
871

65,7
10,5
27,1
0,0
26,6

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. szeptember 30. napján 2.385 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 11 ezer Ft, bankszámla 2.374 ezer Ft).
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. június 30. napjáig bevételi előirányzatát 99,6 %ban, kiadási előirányzatát pedig 26,6 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2019. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 1040 ezer Ft,
melynek kiutalására teljes összegben sor került. 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 956 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek kiutalására sor
került a beszámolási időszakban.
A saját bevételek között elszámolt 2 ezer Ft-a kamatbevételt foglalja magába..
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi maradványa 1259 ezer Ft, mely a 2018. évi feladatalapú támogatásból
maradt meg, mely összegből az alábbi feladatokra lett felhasználva összesen 587 ezer Ft:
13 ezer Ft a 2019. január 6-én a málenkij robot megemlékezés költségeire,
29 ezer Ft a 2019. január 12-án a Pécsen megrendezésre került Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat
Gála rendezvényének költségére,
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65 ezer Ft a 2019. február 10-én megrendezett sváb batyus bál költségeire,
80 ezer Ft a 2019. április -án megszervezett Osternfest (húsvéti kézműves )foglalkozások anyagköltségére.
153 ezer Ft a Theater Jetzt által előadott német nyelvű előadás költsége.
25 ezer Ft összegben a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola elsős német nemzetiségi tanuló részére
„Schultüte”készítés költségéről,
42 ezer ft összegben a Legomenon Bt a bőröndmesék előadás sorozatának „Béka király” című előadásának
költségére,
30 ezer Ft a Svábok bejövetele című könyv bemutatójára.
150 ezer Ft összeggel hozzájárul a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola német nemzetiségi tanulóinak
liptódi táborának szakmai programjához,
Az önkormányzat döntött még a 2018 évi feladatalapú támogatás alábbi felhasználásáról:
553 ezer Ft összegben Muth Ádám kéziratának elkészítéséről
2019. november 8–án megrendezésre kerülő Márton nap költségeire 38 ezer Ft
2019. november 23-án a XI. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllér Pálinka Versenyen való részvétel
költségeire 80 ezer Ft áll rendelkezésre.
Kiadásként 871 ezer Ft teljesült, mely összegből 46 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, mely összeg
reprezentációs költség címén merült fel, 9 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, melyből, 4 ezer Ft szociális
hozzájárulás, 5 ezer Ft a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után. Az
önkormányzat 816 ezer Ft összegű dologi kiadást használt fel.
A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás
alapján folyamatosan tartja a kapcsolatot. A nemzetiségi önkormányzat 2019 április 16 és 17-én Osternfest
(kézműves) délutánt szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai
részére. A Kis Bálint Általános Iskola tanulói tovább jutottak a TIÉD A SZÓ-TÁR szótárversenyen az országos
döntőbe. Az önkormányzatunk biztosította a tanulók eljutását a versenyre. A nemzetiségi önkormányzat a busz
költség biztosításával lehetővé tette. 2018. május 15-én Orosházán a „Fedezd fel Orosházát” vetélkedőn a Kis
Bálint Általános Iskola tanulói és a Szent Gellért Katólikus Általános Iskola és gimnázium gimnazista tanulói
részvételét, mely rendezvény az orosházi német hét keretében került megrendezésre. Az Önkormányzat 2019.
június 7-én részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2019. június 15-én a ballagási ünnepségen. Az iskola
tanévnyitóján átadásra került a nemzetiségi oktatásban résztvevő első osztályosok részére a „Schultüte”.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda német nemzetiségi programban résztvevő óvodásai részére a
nemzetiségi önkormányzat 2019. április-18-án Osternfest (húsvéti kézműves foglalkozást) szervezett.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat
valósította meg: 2019 január 6-án megszervezésre került a gyomai evangélikus templom falára elhelyezett
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére elkészült emléktáblánál a megemlékezés.
2019. január 12-án a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Budapesten megrendezésre került
gála műsoron. A nemzetiségi önkormányzat 2019-. január 19-én Eleken részt vett a”Málenkij robotra” elhurcolás
megemlékezésen. A nemzetiségi önkormányzat 2019. február 9-én megszervezte hagyományos jelleggel a Sváb
batyus bálját. A nemzetiségi Önkormányzat 2019. május 5-én az evangélikus templomban megtartotta a Muttertagot
(anyák napját) sok német nyelvet tanuló gyermek és szülei részvételével, ehhez a német önkormányzat vásárolta
meg a virágot. A nemzetiségi önkormányzat 2019. április 30-án német nyelvű előadást szervezett a Kállai Ferenc
Kulturális Központban a Theater Jetzt színtársulat előadásában. Nagyon jól sikerült az előadás 350 fős
nézőközönséggel. Az előadáson részt vettek gyomaendrődi németet tanulókon kívül a mezőberényi, orosházi,
gyulai, almáskamarási diákok is. A nemzetiségi önkormányzat 2019. május 18-án részt vett a Békés Megyei
németek Anyanyelvi és Kulturális Napján. 2019. szeptember 5-én a Frank Ildikó (Legomenon Bt) bőröndmese
előadás sorozata keretében 2019. szeptember 5-én megszervezésre került a „Béka király” című interaktív, kétnyelvű
előadás.
A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: A nemzetiségi
önkormányzat 2019. február 25-én részt vett a kommunista diktatúra áldozatainak megemlékezésén, a 2019.
március 15.-i ünnepségen, 2019. március 20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén, a Hősök napján
2019. május 27-én koszorúzott, valamint 2019. június 4-én az Összetartozás napjáról emlékezett meg.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2019. költségvetésének háromnegyed évi
teljesítéséről szóló beszámolót.
Döntési javaslat
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"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves
beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2019. évi feladatalapú támogatás felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogató által
955.930 Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A Támogató Hatóság a támogatás összegét két
részletben 2019. április 30-án és 2019. augusztus 9-én átutalta az önkormányzat bankszámlájára. A FEL-20190613 azonosító- számú Támogatói okirat alapján a 2019. évi feladatalapú támogatást a nemzetiségi
önkormányzatok 2020. december 31-ig használhatják fel.
Nemzetiségi önkormányzatunk a 2019. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról az alábbi feladatok
felhasználásáról döntött.
1.
Muth Ádám kézirat szerkesztésének és lektorálásával kapcsolatos költségekre 50.000 Ft- ot, melyről az előző
napirendi pontban döntés született.
2.
Frank Ildikó (Legomenon Bt) bőröndmese előadás sorozat keretében a Holle anyó című előadás 2019.
november 8-án megtartandó interaktív, kétnyelvű előadás tényleges költsége 52 ezer Ft.
3.
Adventi kézműves foglakozás megszervezése 2019. december hónapban a Gyomaendrődi kis Bálint Általános
Iskola német nyelvet tanuló diákjai és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda német nemzetiségi
programban résztvevő óvodásai részére, melynek várható költsége 20 ezer Ft.
834 ezer Ft 2020. évre áthúzódó feladatok az alábbiak:
-40 ezer Ft 2020. január 5-én 75 éves málenkij robot eseményekről történő megemlékezés költségeire,
- 80 ezer Ft 2020. január hónapban az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvényén való
részvétel költsége (útiköltség, étkezés költség ),
- 400 ezer Ft önkormányzatunk által 2020. február 8-án megrendezésre kerülő Sváb Batyus Bál rendezvény
költségeire,
- 60 ezer Ft húsvéti kézműves foglalkozás 2020. április hónapban a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola német
nyelvet tanuló diákjai és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda német nemzetiségi programban
résztvevő óvodásai részére,
- 104 ezer Ft 2020. évben az önkormányzat meg szeretne látogatni Magyarországon egy svábok lakta települést,
azzal a céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományával,
- 150 ezer Ft A THEÁTER JETZ társulat egy német nyelvű előadásának megszervezése a német nyelvet tanuló
diákok részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!
1. döntési javaslat
"2019. évi feladatalapú támogatás felhasználása Málenkij robotra megemlékezés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 5-én a 75 éves
málenkij robot eseményekről történő megemlékezés költségeire, 40 ezer Ft összeget biztosít a 2019. évi
feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2019. évi feladatalapú támogatás felhasználása Országos német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvényére"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január hónapban
megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvényén való részvétel költségeire
(útiköltség, étkezés költség)80 ezer Ft költségkeretét a 2019. évi feladatalapú támogatás terhére határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"2019. évi feladatalapú támogatás felhasználása a sváb batyus bál rendezvényre"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 8-án megrendezésre
kerülő sváb batyus bálja költségeire 400 ezer Ft összeget biztosít a 2019 évi feladatalapú támogatás terhére.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a batyus bál rendezvényére 1000 Ft/fő belépőjegyet szed
be, melyből a rendezvény költségeit biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"2019. évi feladatalapú támogatás felhasználása a húsvéti kézműves foglalkozásra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. április hónapban
megszervezésre kerülő húsvéti kézműves foglalkozás (Osternfest) anyagköltségeire 60 ezer Ft összegű támogatást
biztosít a 2019. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"2019. évi feladatalapú támogatás felhasználása svábok lakta településre"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben meg szeretne
látogatni Magyarországon egy svábok lakta települést azzal a céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományaival.
A felmerülő költségekre 104 ezer Ft összegű támogatást biztosít a 2019. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"2019. évi feladatalapú támogatás felhasználása a THEATER JETZ társulat előadására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megszervezni tervezi 2020 évben
a THEATER JETZ társulat egy német nyelvű előadásának bemutatását, melynek költségét 150 ezer Ft összegben a
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2019. évi feladatalapú támogatás terhére határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

7

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

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének
módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2019. (II. 11.) NNÖ határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2019. évi költségvetését 2.311 ezer Ft költségvetési fő összeggel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált
szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 db projektort és 1 db
vetítővásznat vásárol a német nemzetiségi oktatás feltételeinek bővítése céljából 420 ezer Ft összegben a 2019. évi
működési támogatás terhére. Az önkormányzatnál a dologi kiadásokból a fejlesztési kiadások közé került
átcsoportosításra a beszerzett kis értékű tárgyi eszközök 420 ezer ft összege, mert jogszabály változás miatt az
államháztartási szerveknél a 200 ezer Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és
nyilvántartani.
Beruházási kiadás
Dologi kiadás

+420 ezer Ft
-420 ezer Ft

A tervezett változások figyelembevételével az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzat 2019. évi bevételei és
kiadásai:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Saját bevétel
Műk. célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból
Műk célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból
Működési célú pénzeszköz átvétel
háztartásoktól
Működési bevételek összesen
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési
pénzmaradvány
Bevételek Összesen:

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

Eredeti
előirányzat

I.Módosított
előirányzat

Változás

12

12

1040

1996

1040

1996

0

0

1052

2.008

2008

1259

1259

1259

2.311

3.267

3267

I.Módosított
előirányzat

Eredeti

170
85
3.012

0

0

2.311

3.267
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12
1996
1996
0

II. Módosított
előirányzat

80
40
2.191

Működési célú támogatás értékű kiadás
Működési kiadás összesen

II. Módosított
előirányzat

170
85
2.592

2847

0

változás

-420
0
-420

Felhalmozási kiadás
Kiadások Összesen

0

0

420

+420

2.311

3.267

3.267

0

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény
114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatköréből eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 11.) NNÖ
határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 11.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 3. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.847 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 170 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 85 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.592 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
2.A NNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 420 ezer forint, melyből
a) Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) Beruházási kiadás 420 ezer forint,
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint”
3. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2019.(…)NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2019. évi
2019. évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
1. Intézményi működési bevétel
12
12
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
1040
1996
3. Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
1040
1996
önkormányzat működéséhez
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5. Működési bevétel összesen
1052
2 008
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
1259
1259
12. Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13. Tárgyévi bevételek összesen
2311
3 267
9

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
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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80
40
2191
0
0
0
0
2.311
0
0
0
0
0
2.311

170
85
2592
0
0
0
0
2847
0
420
0
0
0
3 267

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

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési
koncepciója
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt képviselő-testület!
A Nemzetiségi Önkormányzatok 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 Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi koncepciójának tervezése jelenlegi
szakaszában meg kell határozni az alapvető célokat, át kell tekinteni az önkormányzat feladatkörét.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni:
1./ A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a központi kezelésű előirányzatból
nyújtott támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési támogatásból
tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás 2020. december 31-ig, a feladatalapú költségvetési támogatás
a 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 a fajlagos összeg 200 %-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2020. évben 1.040 ezer Ft összegű működési
költségvetési támogatás illeti meg a 2011. évi népszámlálás eredményét figyelembe véve, ugyanis Gyomaendrődön
német 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 jegyzőkönyvet 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat által kapott 956 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 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 Német Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évben is számíthat a mintegy
1.996 ezer Ft összegű állami támogatásra (1040 ezer Ft működési költségvetési támogatás és 956 ezer Ft
feladatalapú támogatás).
2./ Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött,
melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja
székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem
merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2020. évi költségvetéséből
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biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek
kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével
kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
3./ A nemzetiségi önkormányzat célja 2020. évre vonatkozóan:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó
feladatok körében az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv ápolása érdekében a húsvéthoz, adventhez
kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, az első osztályos német nyelvet tanulók megajándékozására
„Schultüte” készítése, a nyári szünetben német hagyományőrző tábor szervezése, valamint a Márton nap
hagyományainak megismertetése iskolai szinten.
- célja a hagyománynak számító sváb batyus bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése céljából.
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek,
valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel
kísérve a német nemzetiséget érintő feladatokat,
- 2013. évben szerződést kötött a Kistérségi Óvodával német nemzetiségi Óvodapedagógus szakirányú képzésének
támogatására, megalapozva ezzel a 2015. szeptemberben beindításra került a német nemzetiségi nyelv oktatása
már az óvodában. A nemzetiségi önkormányzat együttműködési megállapodás alapján a német nyelv és a német
kultúra megismerése által be kívánja vonni az óvodásokat a nemzetiségi programjaiba (Pl: Kézműves foglalkozások,
Márton nap hagyományainak megismerése, óvodások közreműködése műsorral a nemzetiségi rendezvényeken.
- célja a Gyomai Evangélikus Egyházközséggel való együttműködés alapján közös programok szervezése.
A tervezett programokhoz kapcsolódóan saját bevétel a Sváb batyus bál belépőkből realizálható mintegy 200
ezer Ft összegben, a magáncélú telefonhasználatból 8 ezer Ft, valamint 2 ezer Ft kamatbevétel.
A nemzetiségi önkormányzat egyéb bevétele további pályázat útján növelhető.
A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során várhatóan 834 ezer Ft pénzmaradványa keletkezik,
mely összeg a 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a feladatalapú
támogatásból marad meg, mely összeget az önkormányzat 2020. december 31-ig használhat fel. A nemzetiségi
önkormányzat a 2019. évi feladatalapú támogatás összegét az alábbi feladatokra kívánja felhasználni:
1. 40 ezer Ft 2019. január 5-én málenkij robot évfordulóra megemlékezés költségeire,
2. 80 ezer Ft 2019. január hónapban a Pécsen megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi
Önkormányzat Gála rendezvény (útiköltség, étkezés) költségeire,
3. 400 ezer Ft 2019. februárban megszervezésre kerülő batyus bál költségeire,
4. 40 ezer Ft 2019. április hónapban megszervezésre kerülő Ostenfest (húsvéti kézműves) foglalkozás
anyagköltségére,
5. 104 ezer Ft 2019 évben az önkormányzat meg szeretne látogatni Magyarországon egy svábok lakta
települést, azzal a céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományaival
6. 150 ezer Ft a THEATER JETZ társulat egy német nyelvű előadásának bemutatásának megszervezése
Gyomaendrődön a tervezett költségeire.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetése összeállítása alapján az alábbi
bevételeket és kiadásokat tervezni:
Bevétel

Összeg
ezer Ft

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

834
1996
210
3040
170
85
2.785
0
3.040

Kérem a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztés alapján a nemzetiségi önkormányzat 2020.
évre vonatkozó költségvetési koncepcióját vitassa meg:
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Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német 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 figyelembevételével határozza
meg 2020. évi költségvetését.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 02. 15.
Felelős: Braun Márton
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve
Tóthné Gál Julianna
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

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 Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német 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 Német 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,
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3
Szabályszerűségi-,
revizori Pénzügyi-,
nap
Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

vezetésének
hiánya

működési és
feladatalapú
támogatás
felhasználásának
vizsgálata.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. december 2-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodás a Kistérségi Óvodával
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évben szerződést kötött a Gyomaendrőd
Csárdaszállás Hunya Kistérségi Óvodával német nemzetiségi Óvodapedagógus szakirányú képzésének
támogatására. Az óvoda 2015. szeptemberben beindította a német nemzetiségi nyelv oktatást az óvodában. A
nemzetiségi önkormányzat a német nyelv és a német kultúra megismerése által be kívánja vonni az óvodásokat a
nemzetiségi programjaiba (Pl: Kézműves foglalkozások, Márton nap hagyományainak megismerése, óvodások
közreműködése műsorral a nemzetiségi rendezvényeken stb), melyet célszerű együttműködési megállapodásban
foglalni.
A nemzetiségi önkormányzat a döntési javaslatban szereplő együttműködési megállapodás tervezet alapján
szeretne együttműködési megállapodást kötni a Kistérségi Óvodával.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslatnak megfelelően az együttműködési megállapodást
elfogadni.
Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Kistérségi Óvodával"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodával az alábbi tartalommal:
Együttműködési megállapodás
tervezet
mely egyrészről, a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata székhelye: 5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124. képviseli Braun Márton elnök, (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)
másrészről a Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Kistérségi Óvoda székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth
út 7. képviseli: Kovács Péterné intézményvezető, (továbbiakban intézmény), között
a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának
irányelve, valamint Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Gyomaendrőd –
Csárdaszállás – Hunya Kistérségi Óvoda Pedagógiai programja alapján a helyi német nemzetiségi közösség
·
•kulturális és oktatási autonómiájának biztosítása,
·
•nevelési feltételeinek bővítése,
·
•történelmi múltja és kulturális örökségének ápolása, valamint
·
•kulturális önazonosságának megerősítése
céljából az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.
A szerződő felek rögzítik, hogy az intézmény az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs
rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó óvodapedagógusok támogatását szabályozó miniszteri rendelet
alapján támogatásban részesül.
2.
Az intézményben dolgozó óvoda pedagógusok támogatását szabályozó miniszteri rendelet alapján kötelezően
megvalósítandó tevékenységek az együttműködés és a partneri kapcsolatok erősítése civil szervezetekkel és
nemzeti önkormányzatokkal.
3.
Az Intézmény Pedagógiai Programjának nemzetiségi nevelésre vonatkozó részeivel kapcsolatos módosítások,
változások dokumentumait a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja, ill. informálja a nemzetiségi
önkormányzatot a változások okairól és megindokolja azt. A nemzetiségi önkormányzat lehetőség szerint részt
vállal, a nemzetiségi óvodai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek bővítésében.
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4.
Az Intézmény részéről az intézményvezető, ill. a német nemzetiségi óvodapedagógusok állandó meghívott(ak)
a nemzetiségi önkormányzat üléseire, valamint az óvoda rendezvényeire az nemzetiségi önkormányzat képviselője
meghívást kap.
5.
Az intézmény és a nemzetiségi önkormányzat közös kulturális és hagyományőrző német nemzetiségi
programokat szervez, a nemzetiségi önkormányzat a rendezvények megvalósításának költségeit lehetőségeihez
mérten viseli, és az intézmény az óvodás korosztálynak megfelelően képviselteti magát azokon.
Évente ismétlődő programok:
·
Szüreti rendezvény (Wienlese),
·
Mártonnap (Martinstag),
·
Karácsonyi kézműves foglalkozás (Advent),
·
Húsvéti kézműves foglalkozás (Osternfest),
·
Nemzetiségi pályázatok kiírásakor az intézmény valamint a nemzetiségi önkormányzat együttműködése a
pályázat előkészítésében,
·
A német nemzetiségi óvodapedagógusok módszertani ismereteinek gyarapítása céljából továbbképzéseken,
szakmai napokon való részvétel támogatása.
·
A nemzetiségi rendezvényeken az intézmény óvodásai részvételükkel, műsorszámaikkal színesítik a
rendezvényt.
6.
A felek megállapodnak, hogy jelen szerződést határozatlan időre kötik.
A szerződő felek jelen együttműködési megállapodás elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírták.
Gyomaendrőd, 2019. december.
..............................................
Braun Márton elnök

......................................................
Kovács Péterné intézményvezető

Gyomaendrőd Város Német
Nemzetiségi Önkormányzatának

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BEJELENTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgy:

Bejelentések

