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

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

2021. augusztus 12-én, csütörtökön 8 órakor
kezdődő ülésére a Roma Közösségi Házban
(Gyomaendrőd, Fő út 80.)
Napirend:

1. Elnöki beszámoló
2. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évi
költségvetésének I. félévi beszámolója
3. Együttműködési megállapodások
4. Gyomaendrődi Összefogás Egyesület kérelme
5. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2021-07-28
Szécsi Zsolt
elnök
sk.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 12.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgy:

Elnöki beszámoló (szóbeli)
Készítette: Szécsi Zsolt elnök
Előterjesztő: Szécsi Zsolt elnök

2. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének I.
félévi beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2021(II.18.) RNÖ. számú
határozatával fogadta el az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.381 ezer Ft bevétellel, ezen belül 1040 ezer Ft
működési célú támogatás értékű bevétellel központi kezelésű előirányzatból, 12 ezer Ft saját bevétellel, 329 ezer Ft
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.381 ezer Ft működési
kiadással, ezen belül 100 ezer Ft személyi juttatással, 50 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.231 ezer Ft
dologi kiadással. A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az I. félévben a 15 /2021. (VI.21.) RNÖ
határozatával módosította.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak
szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2021. június 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

329

329

1040

2.039

12
1.381

12
2.380

Eredeti
100
50
1231
0
0
1.381

Módosított
200
50
2.130
0
0
2.380

328
1539
0
1.867
Teljesítés

99,6
75,4
0,0
78,4
Teljesítés %-a

3
2
733
0
0
738

1,5
4,0
34,4
0,0
0,0
31,0

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. június 30. napján 979 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 50 ezer Ft, bankszámla 929 ezer Ft). 150 ezer Ft vásárlási előleg kiadásra került 2021. július 3-i
I. Roma Horgászverseny rendezvény költségeire, melynek elszámolására 2021. július hónapban kerül sor.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. június 30. napjáig költségvetési bevételi
előirányzatát 78,4 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 31,0 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. 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 döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat
2021. évre 999 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek első részletének 499 ezer Ft kiutalására került
sor a beszámolás időszakában.
A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi maradványa 328 ezer Ft, mely összeg a 2020. évi feladatalapú támogatásból
maradt meg, mely összegből az alábbi feladatokra lett felhasználva:
240 ezer Ft az önkormányzat 2/2021.(II.18.) RNÖ határozata alapján 2 fő roma nemzetiségi képviselőnek az
EZRA Nyelvvizsgaközpont által szervezett, a lovári cigány nyelvtanfolyam képzési díjának költségére lett fordítva.
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A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete döntött a fennmaradó 88 ezer Ft összegű támogatás maradvány
terhére történő felhasználásáról:
44 ezer Ft-ot a 10/2021.(VI.21.)RNÖ határozata alapján a 2021. július 16-án megrendezésre került roma
gyerekek részére szervezett játszóház költségeire,
44 ezer Ft a 11/2021.(VI.21.)RNÖ határozata alapján 2021. augusztus 20-án megrendezésre kerülő roma
gyerekek részére szervezett Szent István napi játszóház költségeire tervez felhasználni.
Kiadásként 738 ezer Ft teljesült, mely összegből 3 ezer Ft személyi juttatásként reprezentációs költség, valamint 2
ezer Ft munkaadókat terhelő járulék a reprezentációs kiadások után. A nemzetiségi önkormányzat a dologi
kiadásokat 733 ezer Ft összegben teljesítette. A felmerült kiadásokból az általános működési költség 498 ezer Ft,
előző évről áthúzódó feladatalapú támogatás felhasználására 240 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,), 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
megemlékezésén). 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 levelezés formájában postaköltség címén merült fel költség.
A nemzetiségi önkormányzat 2021. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól. A nemzetiségi
önkormányzat 2021. április 8-án a Nemzetközi Romanap alkalmával a Békés Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal közösen egy hónapig tartó kiállítást rendeztek a Roma Közösségi Házban, bemutatták a
cigányság irodalmi alkotásait.
A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatása elszámolása során 287 Ft összegű támogatás
visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely összeg visszafizetésre került a Támogató hatóság felé.
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 2021. évi
költségvetésének I. félévi beszámolóját.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének I. félévi 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 2021. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodások
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata feladatalapú támogatásának elbírálására vonatkozó
szempontrendszere az előző évben hozott testületi döntések alapján
a/ a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b/ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c/ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok alapján történik.
A fent felsorolt feladatokat a nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil szervezetekkel történt
megállapodások alapján tudja ellátni. A megkötött megállapodások pontokat jelentenek a nemzetiségi önkormányzat
számára, mely alapján kerül felosztásra 2022. évben a feladatalapú támogatás.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési megállapodást szeretne kötni a Roma
Polgárjogi Szövetséggel, a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint az Egységben a Jövőnkért
Egyesülettel.
A megkötendő 3 együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés döntési javaslatai tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodások a Roma Polgárjogi Szövetséggel"
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 együttműködési megállapodást köt
a Roma Polgárjogi Szövetséggel az alábbi tartalommal:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Roma Polgárjogi Szövetség (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 80., képviseli Szécsi Zsolt
elnök,
másfelől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 80,
képviseli: Mohácsi Kálmán Zsolt elnök helyettes, a továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott napon és helyen,
az alábbi feltételekkel:
A felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében együtt kívánnak működni annak érdekében, hogy a
magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és továbbadják.
1.
A Felek hozzá kívánnak járulni a magyarországi romák kulturális életének színesítéséhez.
2.
A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok felkutatásában, a partnerkapcsolatok
ápolásában, új kapcsolatok kialakításában.
3.
A Felek közös ügyeknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok közös
kimunkálását a hagyományápolás, a múlt emlékeinek megőrzésében.
4.
A Felek a jelentkező aktuális feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
5.
A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem
jelent. Amennyiben az együttműködés során anyagi fedezet biztosítása válik szükségessé, arról a Felek külön
megállapodás keretében rendelkeznek.
6.
A jelen megállapodást a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete határozattal fogadta el.
7.
A jelen megállapodás határozott időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának napjától kezdődően 2021.
december 31. napjáig hatályos.
8.
A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
9.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
4

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: 2021. augusztus
…………………………………………………
………………………………………………
Roma Polgárjogi Szövetség
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodások a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal"
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 együttműködési megállapodást köt
a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az alábbi tartalommal:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor
18., képviseli Jónás Jánosné elnök,
másfelől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 80,
képviseli: Szécsi Zsolt elnök, a továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében együtt kívánnak működni annak érdekében, hogy a
magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és továbbadják.
1.
A Felek hozzá kívánnak járulni a magyarországi romák kulturális életének színesítéséhez.
2.
A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok felkutatásában, a partnerkapcsolatok
ápolásában, új kapcsolatok kialakításában.
3.
A Felek közös ügyeknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok közös
kimunkálását a hagyományápolás, a múlt emlékeinek megőrzésében.
4.
A Felek a jelentkező aktuális feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
5.
A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem
jelent. Amennyiben az együttműködés során anyagi fedezet biztosítása válik szükségessé, arról a Felek külön
megállapodás keretében rendelkeznek.
6.
A jelen megállapodást a Felek Képviselő-testületei határozataikkal elfogadták.
7.
A jelen megállapodás határozott időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának napjától kezdődően 2021.
december 31. napjáig hatályos.
8.
A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
9.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: 2021. augusztus
…………………………………………………
Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzata
Határidők, felelősök:

………………………………………………
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi

Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodások Egységben a Jövőnkért Egyesülettel "
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 együttműködési megállapodást köt
a Egységben a Jövőnkért Egyesülettel az alábbi tartalommal:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Egységben a Jövőnkért Egyesület (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Rácz Lajos út 19.,
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képviseli Szécsi Zsoltné elnök,
másfelől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 80,
képviseli: Szécsi Zsolt elnök a továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében együtt kívánnak működni annak érdekében, hogy a
magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat megismerjék és továbbadják.
1.
A Felek hozzá kívánnak járulni a magyarországi romák kulturális életének színesítéséhez.
2.
A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok felkutatásában, a partnerkapcsolatok
ápolásában, új kapcsolatok kialakításában.
3.
A Felek közös ügyeknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok közös
kimunkálását a hagyományápolás, a múlt emlékeinek megőrzésében.
4.
A Felek a jelentkező aktuális feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
5.
A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem
jelent. Amennyiben az együttműködés során anyagi fedezet biztosítása válik szükségessé, arról a Felek külön
megállapodás keretében rendelkeznek.
6.
A jelen megállapodást a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete határozattal fogadta el.
7.
A jelen megállapodás határozott időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának napjától kezdődően 2021.
december 31. napjáig hatályos.
8.
A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
9.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: 2021. augusztus
…………………………………………………
Egységben a Jövőnkért Egyesület
Önkormányzata

………………………………………………
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 12-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 2021. augusztus 14-én a Pándy Kálmán Békés megyei tagkórház Invazív
részlege javára jótékonysági rendezvényt szervez. A rendezvény célja: a rendezvényen befolyt összeg átadásával
hozzájárulni a Kardiológiai részleg hatékonyabb működéséhez.
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: Kisebbségi 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 Pándy Kálmán Békés megyei tagkórház Invazív részlege javára
jótékonysági rendezvény támogatását kérik, nem nyújt támogatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BEJELENTÉS
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgy:

Bejelentések

