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

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

2021. augusztus 16-án, hétfőn 8 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe
( Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló (szóbeli)
2. 2021. évi költségvetés módosítása
3. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi
költségvetésének I. féléves beszámolója
4. 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználása
5. 2021. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználása
6. Együttműködési megállapodás
7. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2021. július 28.
Braun Márton
elnök
sk.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 16.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Elnöki beszámoló (szóbeli)
Braun Márton elnök
Braun Márton elnök

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2021. évi költségvetés módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 22.) NNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő testülete 2021. évi feladatalapú
támogatásának 1.212 ezer Ft összegű felhasználása.
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
Dologi kiadás

+1.212 ezer Ft
+1.212 ezer Ft

2.
Az önkormányzat a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez
benyújtott „Pintér ház felújítása” pályázat eredményeként 1.000 ezer Ft támogatást nyert, mely összeget az
önkormányzat által bérelt „Pintér ház” ablakcseréjére tervez felhasználni.
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
Felújítás

+1.000 ezer Ft
+1.000 ezer Ft

3.
Az önkormányzat a működési támogatás felhasználása érdekében 300 ezer Ft összegű dologi kiadás
előirányzatot csoportosít át a Felhalmozási előirányzatra.
Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai körében hűtőszekrényt, mosógépet, salgó polcot, zászló tartót, németmagyar nyelvű táblát vásárol a német házba.
Dologi kiadás
Beruházás

-300 ezer Ft
+300 ezer Ft

Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változnak 2021. évi főbb
bevételei és kiadásai:
Bevétel
Saját Bevétel
Működési célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból

Adatok ezer Ft-ban
Eredeti Előirányzat
Módosított
előirányzat
12
1.040

Működési bevételek összesen
1.052
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
1.255
Bevétel összesen
2.307
Kiadás
Eredeti Előirányzat
Módosított
előirányzat
Személyi jutatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen
Felújítás

100
50
2.157
2.307
0
2

Változás
12
2.252

+1.212

2.264

+1212

1. 000
1.000

+1.000
+1.000

1.255
4.519

100
50
3.069
3.219
1.000

Változás

+2.212

+912
+912
+1.000

Beruházás
Felhalmozási kiadások
Kiadások Összesen

0
0
2.307

300
1.300
4.519

+300
+1.300
+2.212

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"2021. évi költségvetés módosítása"
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 a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről
szóló 1/2021.(II.18.) NNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) NNÖ határozat (továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a
Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 4.519 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 4.519 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A NNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.264 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.300 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1255 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3.A NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 3.219 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 100 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 3.069 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
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4.A NNÖH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 1.300 ezer forint, melyből
a)felújítási kiadás 1.000 ezer forint,
b)beruházási kiadás 300 ezer forint,
c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
5.Az NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

1. melléklet a /2021.(…) NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A

B
3

C

megnevezés

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.

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
önkormányzat működéséhez
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú 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 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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2021. évi
2021. évi
eredeti
módosított
előirányzat
előirányzat
12
12
1 040
2252
1 040
2252
0
1 052
0
0
0
0
0
1255
0
2.307
100
50
2.157
0
0
0
0
2.307
0
0
0
0
0
2 307

0
2264
0
1.000
0
0
0
1.255
0
4.519
100
50
3.069
0
0
0
0
3.219
1.000
300
0
0
0
4.519

3. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének I.
féléves beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 1/2021.(II.22) NNÖ. számú határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2021. évi költségvetését 2.307 ezer Ft bevétellel, ezen belül 1040 ezer Ft működési célú támogatás
értékű bevétellel, központi kezelésű előirányzatból, 12 ezer Ft saját bevétellel, 1255 ezer Ft költségvetési hiány
belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 2.307 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 100
ezer Ft személyi juttatással, 50 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 2.157 ezer Ft dologi kiadással. A
Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021. 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

1255

1255

1.040

1.040

0
12
2.307

0
12
2.307

Eredeti
100
50
2.157
0
0
2.307

Módosított
100
50
2.157
0
0
2.307

1254
1646
0
1
2.901
Teljesítés
0
0
264
0
0
264

99,9
158,2
8,3
125,7
Teljesítés %-a
0,0
0,0
12,2
0,0
0,0
11,4

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. június 30. napján 2.637 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 49 ezer Ft, bankszámla 2.588 ezer Ft).
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. június 30. napjáig bevételi előirányzatát 125,7 %ban, kiadási előirányzatát pedig 11,4 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2021. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 1040 ezer Ft,
melynek összege teljes egészében kiutalására került. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő
nemzetiségi önkormányzatok jogosultak döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2021. évre 1.212 ezer Ft
feladatalapú támogatásra jogosult, melyből 606 ezer Ft kiutalására sor került 2020. február 19-én a beszámolási
időszakában.
A saját bevételek között elszámolt 1 ezer Ft a kamatbevételt foglalja magába.
A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi maradványa 1252 ezer Ft, mely 2020. évi feladatalapú támogatásból maradt
meg. A maradványból az alábbi feladatokra lett felhasználva összesen 242 ezer Ft:
142 ezer Ft a „Pintérház” használatának 2021. I . félévi bérleti díjára,
100 ezer Ft a Pünkösdi kézműves foglalkozásra.
A nemzetiségi önkormányzat 2020. évben még 143 ezer Ft a „Pintérház” használatának 2021. II. félévi bérleti
5

díjáról döntött.
A fennmaradó 867 ezer Ft összegű támogatás felhasználásáról az önkormányzat a jelen ülés külön napirendi pontja
keretében hoz döntést.
Kiadásként 264 ezer Ft teljesült, mely összeget dologi kiadást használt fel.
A nemzetiségi önkormányzat 26/2020.(X..5.) NNÖ határozatával a német nemzetiségi közösségi feladatai ellátása
érdekében a „Pintér ház” megjelölésű épület használatára helységbérleti szerződést kötött Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával. 2021. évben az ingatlan takarításához kapcsolódó költségek merültek fel.
Magyarországra is kiterjedő világ szerte kialakult COVID-19 vírus járvány következtében a Magyar
Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. január 29-től, melynek következtében nemzetiségi programok
szervezésére nem volt lehetőség sem helyileg, sem országosan.
A nemzetiségi önkormányzat a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez
benyújtott „Pintér ház felújítása” pályázat eredményeként 1.000 ezer Ft támogatást nyert, mely összeget az
önkormányzat által bérelt „Pintér ház” ablakcseréjére tervez felhasználni.
A nemzetiségi önkormányzat folyamatosan tartja a megyében működő nemzetiségi Önkormányzatokkal a
kapcsolatot, melynek költségei a beszámolás időszakában a telefon kiadásként jelentkezett a beszámolás
időszakában.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2021. költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének I. féléves beszámolója"
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 2021. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2020. évi feladatalapú támogatás felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő testület!
Az önkormányzatot 2020. évben 1298 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült, melyből 1252 ezer Ft
összegű támogatás felhasználása áthúzódott 2021. évre.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 26/2020.(X.5.) NNÖ határozatával a”Pintérház” épület
használatára helységbérleti szerződést kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzatával. A 2020. évben felmerült 2
havi bérleti díj 46 ezer Ft összegben. Az önkormányzati döntés alapján a 2021. évi bérleti díj forrását is a 2020. évi
feladatalapú támogatásból biztosítja a szerződés alapján az inflációval növelten 283 ezer Ft összegben.
A veszélyhelyzet idején elnöki hatáskörben döntés született (2/2021. (II.22.) NNÖ határozat) a Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános Iskola 9 iskolai és s Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 1 óvodai csoportja
közreműködésével húsvéthoz kapcsolódó Ostenfest (kézműves foglalkozás) megszervezéséről. Mivel a húsvéti
időszakban a gyerekeknek a jelenléti oktatás nem volt engedélyezve, és a rendezvények megtartási is korlátozva
volt ezért az önkormányzat 7/2021. (V.18.) NNÖ határozatával módosította a kézműves foglalkozást a pünkösdhöz
kapcsolódóan. A pünkösdhöz kapcsolódó Pfingfest foglalkozás 2021. május 25-én és 2021. június 1-én megtartásra
került, melynek költségére 100 ezer Ft lett elkülönítve.
A fennmaradó 969 ezer Ft összegű támogatásból az önkormányzat
·
részt kíván venni 2021. augusztus 21-én Mezőberényben megrendezésre kerülő „Sváb Konyha„ rendezvény
költségeire 100 ezer Ft, mely rendezvényen a saures elnevezésű sváb étel bemutatóját tervezi.
·
részt kíván venni 2021. szeptember 4-én Békéscsabán a Megyenapon, ahol szintén népszerűsíteni szeretné a
Saures elnevezésű sváb ételt. A rendezvény költségeire 100 ezer Ft-ot tervez elkülöníteni.
·
a nemzetiségi önkormányzat a 2021 évben az önkormányzat meg szeretne látogatni Magyarországon egy
svábok lakta települést, azzal a céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományaival, melynek költségeire 350 ezer
Ft áll rendelkezésre. A nemzetiségi önkormányzat 2021 szeptember 25-én Geresdlakon részt kíván venni a
Gőzgombóc fesztiválon, ahol a gőzgombóc, mint sváb étel elkészítésére is lehetősége nyílik.
·
az önkormányzat 2021. novemberben hagyományos jelleggel megrendezi Márton napi rendezvényét, melynek
költségeire 317 ezer Ft összegű támogatást tervez felhasználni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"Sváb Konyha rendezvény költségének forrás kijelölése"
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 részt kíván venni 2021. augusztus
21-én Mezőberényben megrendezésre kerülő „Sváb Konyha” rendezvényen, melynek felmerülő költségeire 100
ezer Ft összegű keretet biztosít a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Megyeinap költségeinek forrás kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni 2021.
szeptember 4-én, Békéscsabán megrendezésre kerülő Megye Napon, melynek felmerülő költségeire 100 ezer Ft
összegű keretet biztosít a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Geresdlak gőzgombóc fesztivál részvételi költségének forrás kijelölése"
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 részt kíván venni 2021.
szeptember 25-én Geresdlakon a Gőzgombóc fesztiválon, melynek felmerülő költségeire 350 ezer Ft összegű
keretet biztosít a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Mártonnap rendezvény szervezésének költségeinek forráskijelölése"
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 2021. november hónapban
hagyományos jelleggel megrendezi Márton napi rendezvényét, melynek felmerülő költségeire 317 ezer Ft összegű
keretet biztosít a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2021. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 10. melléklete alapján az Emberi
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt (továbbiakban: Támogató Hatóság) HENTI/416/1/2021 számú Támogatói okirat
alapján 1.212.100 Ft összegű 2021. évi feladatalapú támogatást biztosított Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata részére. A megítélt támogatásból 606.050 Ft összegű támogatás az önkormányzat számlájára
2021. február 19-én megérkezett. A támogatás 2022. december 31-ig használható fel.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 26/2020.(X..5.) NNÖ határozatával a német nemzetiségi
közösségi feladatai ellátása érdekében a „Pintér ház” megjelölésű épület használatára helységbérleti szerződést
kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzatával. A szerződés alapján fizetendő bérleti díj 2022. évre várható 293
ezer Ft összegét a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére tervezi felhasználni.
A nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás
alapján az elsős nemzetiségi tanuló részére "Schultüte" készítésének költségére 30 ezer Ft-ot különít el, melynek
forrásaként a 2021. évi feladatalapú támogatást jelöli meg.
A nemzetiségi önkormányzat a 2021. évi feladatalapú támogatás fennmaradó 889 ezer Ft összegű felhasználásáról
későbbi időpontban dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését
1. döntési javaslat
""Pintér ház" 2021. évi bérleti díja"
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 a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával német nemzetiségi közösségi feladatai ellátásához Gyomaendrőd, Hősök út 39-43. szám (687
hrsz) alatt lévő, volt „Pintérház” épület használatára kötött helységbérleti szerződés alapján várhatóan 293 ezer Ft
összegű fizetendő éves bérleti díjat 2022. évben a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére számolja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"„Schultüte” készítéséhez forrás biztosítása"
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 a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján az elsős német nemzetiségi tanulói részére
„Schultüte” készítésének költségére 30 ezer Ft-ot különít el 2021. évi költségvetésében, melynek forrásaként a
2021. évi feladatalapú támogatást jelöli meg.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodás
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton kisebbségi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatok feladatalapú támogatásának elbírálására vonatkozó
szempontrendszere az előző évben hozott testületi döntések alapján
a/ a nemzeti érdek képviselettel összefüggő feladatok,
b/ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c/ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok alapján történik.
A fent felsorolt feladatokat a megyében működő nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil szervezetekkel
történt megállapodások alapján tudja ellátni. A megkötött megállapodások pontokat jelent a nemzetiségi
önkormányzat számára, mely alapján 2021. évben felosztásra kerül a feladatalapú támogatás.
Gyomaendrőd Város Német nemzetiségi Önkormányzatát megkereste a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat
új elnöke, azzal a céllal, hogy megújítsa a két nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást.
A megállapodás tervezetet az előterjesztés döntési javaslata tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzattal"
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 a Békési Német Nemzetiségi
Önkormányzattal az alábbi tartalmú együttműködési megállapodást köti:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat (adószáma: 15778075-2-04, székhelye: 5630
Békés, Petőfi S. utca. 4., képviseli: Takács Istvánné elnök,
másfelől a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (adószáma: 15583226-1-04, székhelye. 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124, képviseli: Braun Márton elnök, a továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott napon
és helyen, az alábbi feltételekkel:
Az együttműködés célja: Hatékony munkaformák, tevékenységi rendszerek működtetése a magyarországi németség
életére kiható területeken.
1.
A felek sajátos eszköz- és kapcsolatrendszerükkel hozzá kívánnak járulni a magyarországi németség
társadalmi életének színesítéséhez, közvetlen környezetünk életterének fejlődéséhez, a személyes boldoguláshoz.
2.
A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok kelkutatásában, a partnerség szellemében
tartós együttműködést vállalnak fel, közös pályázati megjelenésben, partnerkapcsolatok ápolásában, újak
kialakításában.
3.
A Felek közös ügyeknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok együttes
kimunkálását a magyarországi németség hagyományápolása, a régmúlt emlékeinek gyűjtése, megőrzése és
terjesztésében.
4.
A megállapodó felek bevonják egymást a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerükbe.
5.
A Felek szakmai segítséget adnak az iskolák pedagógiai célkitűzései megvalósításához. Különös tekintettel
támogatják a német nyelv oktatását, német nyelvi tanár továbbképzéseket.
6.
A jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent. Amennyiben az
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együttműködés során anyagi fedezet biztosítása válik szükségessé, arról a Felek külön megállapodás keretében
rendelkeznek.
7.
A jelen megállapodást a Felek Képviselő-testületei határozataikkal elfogadták.
8.
A Felek a felvállalt együttműködés tapasztalatait évenként egyszer közösen értékelik, de a jelentkező aktuális
feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
9.
Az együttműködési megállapodást a felek határozatlan időre kötik, és az aláírás napján lép hatályba.
10. A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
11.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: 2021. augusztus
………………………………………………………..
Takács Istvánné elnök
Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányzata

……………………………………………..
Braun Márton elnök
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi

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

Bejelentések

