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Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2021-11-23
Braun Márton
elnök
sk.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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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. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2020. évi feladatalapú támogatás felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton elnök

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
·
döntött 2021. augusztus 21-én Mezőberényben megrendezett „Sváb Konyha„ rendezvény költségeire 100
ezer Ft, mely rendezvényen sváb étel bemutatóját tervezte. A rendezvényre 11 ezer Ft került felhasználásra.
·
a nemzetiségi önkormányzat a 2021 évben döntött arról, hogy meg szeretne látogatni Magyarországon egy
svábok lakta települést, azzal a céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományaival, melynek költségeire 350 ezer
Ft állt rendelkezésre. A nemzetiségi önkormányzat 2021 szeptember 25-én Geresdlakon részt kívánt venni a
Gőzgombóc fesztiválon, ahol a gőzgombóc, mint sváb étel elkészítésére is lehetősége nyílt. Az önkormányzat nem
vett részt a rendezvényen.
·
az önkormányzat 2021. november 12-én hagyományos jelleggel tervezte megrendezni a Márton napi
rendezvényét, melynek költségeire 517 ezer Ft összegű támogatást tervezett felhasználni. Az önkormányzat a Kállai
Ferenc Művelődési Központban tervezett központi rendezvényt a településen nagy mértékben terjedő járvány miatt
nem került megtartásra. Az iskolások és óvodások kisebb csoportokban és csoportjukban az intézmény keretein
belül tudták megtartani a Márton napot kézműves foglalkozás keretében. A nemzetiségi önkormányzat a mártonnapi
kézműves foglalkozására 276 ezer Ft költség ( anyagköltség, hangosítás, libazsíros kenyér lilahagymával) merült fel.
Időközben a világszerte kialakult koronavírus járvány miatt az önkormányzat az előre megtervezett programokra
nem tudott elmenni vagy nem lettek megtartva, vagy csak részben tudta felhasználni az arra szánt pénzösszeget.
A 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználása érdekében célszerű a korábbi döntések módosítása. Az
önkormányzat a 19/2021.(VIII.16.) NNÖ határozatával a „Schultüte” készítés 30 ezer Ft összegű költségének forrása
a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére lett megállapítva, de mivel még a 2020. évi feladatalapú támogatás nem
lett elköltve célszerű lenne annak terhére elszámolni.
Az önkormányzat a Márton naphoz hasonlóan tudja megszervezni az adventhez kapcsolódó kézműves foglalkozást,
melynek felmerülő költségeire 52 ezer Ft összegű keretet biztosít a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
A nemzetiségi önkormányzat a német nemzetiségi rendezvényei (sváb batyus bál, nemzetiségi nap
stb.)lebonyolításához sváb jellegű dekoráció készítését tervezi. A korábbi dekoráció az évek során elhasználódott és
elavult, egy-egy rendezvény előtt javításra szorult. A sváb jellegű dekoráció készítés felmerülő költségeire 500 ezer
Ft-ot tervez elkülöníteni a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"„Schultüte” készítésének költségére forrás kijelölés módosítás"
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 19/2021.(VIII.16.) NNÖ határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodást alapján az elsős német nemzetiségi tanulói részére
„Schultüte” készítésének költségére elkülönített 30 ezer Ft összegű költsége forrásaként a 2021. évi
költségvetésében a 2020. évi feladatalapú támogatást jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Adventi kézműves foglalkozás megszervezése forrás kijekölés"
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 2021. decemberben megtartásra
kerülő adventi kézműves foglalkozás szervez, melynek felmerülő költségeire 52 ezer Ft összegű keretet biztosít a
2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Sváb jellegű dekoráció készíttetéséhez 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 német nemzetiségi rendezvényeire
sváb jellegű dekorációt készíttet, melynek felmerülő költségeire 500 ezer Ft összegű keretet biztosít a 2020. évi
feladatalapú támogatás terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2021. évi feladatalapú támogatás felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton elnök

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 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 nemzetiségi önkormányzat a szerződés alapján fizetendő bérleti
díj 2022. évre várható 293 ezer Ft összegét a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére tervezi felhasználni, melyről
18/2021..(VIII.16.) NNÖ határozatával döntött.
A nemzetiségi önkormányzat a 2021. évi feladatalapú támogatásból 2022 évben január –február hónapra tervezett
feladatai rendezvényeire célszerű döntést hoznia, annak érdekében, hogy azt zavartalanul meg tudja valósítani a
2021. évi maradvány terhére:
·
80 ezer Ft összegben 2022. január 9-én a málenkij robot megemlékezés költségeire,
·
50 ezer Ft összegben 2022. január hónapban megrendezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi
Önkormányzat Gála rendezvény (útiköltség, étkezés) költségeire,
·
400 ezer Ft összegben a 2022. február 12-én megrendezésre kerülő sváb Batyus bál rendezvény költségeire,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését
1. döntési javaslat
"Málenkij robot megemlékezésre forrás kijelölés"
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 2022. január 9-én szervezi meg a
málenkij robot megemlékezést, melynek költségeire 80 ezer Ft-ot elkülönít a 2021. évi feladatalapú támogatás
terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Országos Német nemzetiségi Gálán részvétel 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 2022. január
hónapban megszervezésre kerülő Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Gála rendezvényén, melynek
költségeire (útiköltség, étkezés) 50 ezer Ft-ot elkülönít a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Sváb batyus bál megszervezésének 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 2022. február 12-én szervezi meg
a Sváb batyus bál rendezvényét, melynek költségeire 400 ezer Ft-ot elkülönít a 2021. évi feladatalapú támogatás
terhére.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a sváb batyus bál rendezvényére 1.500 Ft/fő belépőjegyet
szed be, melyből a rendezvény költségeit biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2021. évi működési támogatás felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségi önkormányzat 2021. évre 1.040.000 Ft összegű támogatást kapott, melyből működési kiadásait
teljesíti, illetve a működését szolgáló tárgyi eszközök beszerzését. Az önkormányzat 2021. évi költségvetését
módosító 11/2021. (VIII.16.) NNö határozatában már 300 ezer Ft kijelülésre került felhalmozási kiadásai, tárgyi
eszközök (hűtőszekrény, mosógép, zászlók, zászlótartók salgó polcok, német –magyar nyelvű tábla) beszerzésére.
Az önkormányzat számba vette a működése és rendezvényei megtartása érdekébe szükséges tárgyi eszközeit.
Ahhoz, hogy a „Pintér” házban rendezvényeket tudjon tartani illetve az önkormányzat tulajdonában lévő német
nemzetiségi ruhák karbantartása is biztosítva legyen: mini hifitornyot, mosogatópultot 2 medencést, gáztűzhelyt , PB
gázpalackot, vasalót, vasalódeszkát, ruhaszárítót, indukciós főzőlapot tervez vásárolni, melyre 350 ezer Ft-ot különít
el felhalmozási kiadásaira a dologi kiadás átcsoportosításával a 2021. évi működési támogatás terhére.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntési javaslat
"2021 évi működési támogatás felhasználása"
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 2021. évi működési támogatás
felhasználása körében 350 ezer Ft összegű dologi kiadás előirányzatot csoportosít át a felhalmozási kiadás
előirányzatára.
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai körében mini hifitornyot, mosogatópultot 2 medencést, gáztűzhelyt, PB
gázpalackot, vasalót, vasalódeszkát, ruhaszárítót, indukciós főzőlapot zászlótartót, német-magyar nyelvű táblát
vásárol a „Pintér” házba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2021. évi költségvetés módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton elnök

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.
Az önkormányzat a működési támogatás felhasználása érdekében 350 ezer Ft összegű dologi kiadás
előirányzatot csoportosít át a Felhalmozási előirányzatra.
Az önkormányzat Felhalmozási kiadásai körében mini hifitorony, Mosogatópultot 2 medencést, gáztűzhelyt , PB
gázpalackot, vasalót, vasalódeszkát, ruhaszárítót, indukciós főzőlapot zászlótartót, német-magyar nyelvű táblát
vásárol a német házba.
Dologi kiadás
Beruházás

-350 ezer Ft
+350 ezer Ft

1.
A Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a Márton napi rendezvényre 130 ezer Ft összegű
támogatást biztosított, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat az óvodában és iskolában megrendezett
kézműves foglalkozás foglalkozással kapcsolatos költségekre tervezi felhasználni.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Dologi kiadás

+130 ezer Ft
+130 ezer Ft

2.
2020. évi Maradvány kerekítés miatti korrekciója 1 ezer Ft csökkenés, a költségvetési egyensúly
érdekében a dologi kiadás előirányzat lett csökkentve.
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi működési
maradvány
Dologi kiadás

-1 ezer Ft
-1 ezer Ft

3.
A nemzetiségi önkormányzat német nemzetiségi rendezvényeire tervez 500 ezer Ft összegű sváb jellegű
dekorációs berendezési és felszerelési tárgyat készítetni, felhalmozási kiadásként való elszámolásához a dologi
kiadásból történő átcsoportosítás válik szükségessé.
Dologi kiadás
Beruházás

-500 ezer Ft
+500 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
Működési célú támogatás
államháztartáson belülről
Működési bevételek összesen
Felhalmozási célú támogatás értékű
bevétel központi kezelésű
előirányzatból

Adatok ezer Ft-ban
Eredeti Előirányzat Módosított
Módosított
előirányzat
előirányzat II.
12
12
1.040

2.252

Változás
12
2.252
130

+130
+130

1.052

2.264

2.394

0

1. 000

1000
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Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi
1.255
működési pénzmaradvány
Bevétel összesen
2.307
Kiadás
Eredeti Előirányzat Módosított
előirányzat
Személyi jutatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási kiadások
Kiadások Összesen

100
50
2.157
2.307
0
0
0
2.307

1.000

1000

1.255

1254

4.519

Módosított
előirányzat II.

100
50
3.069
3.219
1.000
300
1.300
4.519

4648

-1
Változás

100
50
2.348
2.498
1.000
1.150
2150
4648

+129

-721
-721
+850
+850
+129

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: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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 4.648 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 4.648 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 2.394 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1254 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 2.498 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 100 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.348 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:
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„A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 2.150 ezer forint, melyből
a)felújítási kiadás 1.000 ezer forint,
b)beruházási kiadás 1.150 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
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.

B
2021. évi
eredeti

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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C
2021. évi
módosított
előirányzat
előirányzat II.
12
12
1 040
2382
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
2394
0
1.000
0
0
0
1.254
0
4.648
100
50
2.348
0
0
0
0
2.498
1.000
1.150
0
2.150
0
4.648

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének IX havi beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Braun Márton elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
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 11/2021.(VIII.16.)NNÖ határozattal módosította a
beszámolás időszakában.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak
szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2021. október 31. napjáig:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési
támogatása
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson
belülről

1255

1255

1.040

2.252

0

1000

12

12

2.307

4.519

Saját bevétel
Bevétel Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Műk. célú támogatás ért. kiadás
Felújítás kiadása
Beruházás kiadása
Felhalmozási kiadások
Kiadások Összesen

Eredeti
100
50
2.157
0
0
0
0
2.307

Módosított
100
50
3.069
0
1000
300
1300
4.519

1254
2.252
1000
3
4.509
Teljesítés
0
0
572
0
0
0
0
572

99,9
100,0
100.0
25,0
99,7
Teljesítés %-a
0,0
0,0
18,6
0,0
0,0
0,0
0,0
12,6

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. október 31. napján 3.937 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 24 ezer Ft, bankszámla 3.913 ezer Ft).
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021. október 31. napjáig bevételi előirányzatát 99,7 %ban, kiadási előirányzatát pedig 12,6 %-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, melynek teljes összege kiutalására került a beszámolási időszakban.
A saját bevételek között elszámolt 3 ezer Ft a kamatbevételt foglalja magába.
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A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi maradványa 1252 ezer Ft, mely 2020. évi feladatalapú támogatásból maradt
meg. A maradványból az alábbi feladatokra lett felhasználva összesen 347 ezer Ft:
236 ezer Ft a „Pintérház” használatának 2021. I-X havi díjára,
100 ezer Ft a Pünkösdi kézműves foglalkozásra.
11 ezer Ft Sváb konyha rendezvényen lett felhasználva.
Kiadásként 572 ezer Ft teljesült, mely összeget dologi kiadást használt fel. A kiadásokból 347 ezer Ft volt a 2020.
évi feladatalapú támogatás felhasználása, 196 ezer Ft a működési támogatás felhasználása, valamint 29 ezer Ft a
2021. évi feladatalapú támogatás.
A működési költség tartalmazza a telefon használat költségét, kiküldetéshez kapcsolódó költségeket, mely költségek
biztosítják az önkormányzat és a megyében működő nemzetiségi önkormányzatok kapcsolatát. A német nyelvet
tanuló gyerekek részt vettek Orosházán az osztrák hét keretében megszervezett tanulmányi versenyen, melyhez
nemzetiségi önkormányzatunk biztosította a buszköltséget. Az önkormányzat 2021. évre rendezte a Bélkés Megyei
Önkormányzatok Szövetsége, és az Békés-Csongrád Megyei Iskola Egyesület felé a tagdíjat.
A Német nemzetiségi első osztályos tanulók részére 29 ezer Ft összegben az önkormányzat elkészítette a
„Schultüte”-t
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.
Magyarországra is kiterjedő világ szerte kialakult COVID-19 vírus járvány következtében 2021. évben korlátozva
voltak a nemzetiségi programok szervezése helyileg és országosan is.
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 támogatás kiutalásra került 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-X havi
teljesítéséről szóló beszámolót.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének I-X havi 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 2021. évi
költségvetésének I-X havi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési terve
Keresztesi Krisztina Dóra, Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr
Braun Márton 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 belsőellenőrzési
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 2022. évi belsőellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. Az ellenőrzés során
vizsgálni kell a működési és feladatalapú támogatások felhasználásának szabályszerűségét, kiemelt figyelmet
fordítva a beszerzésekre.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi belsőellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"2022. évi ellenőrzési terv"
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 az alábbi
ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
Késztette: Szűcsné Horváth Margit
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja Várható
Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás
módszere, típusa
tényezők
meghat.
Az állami támogatás 2021.01.01
Az működési és A működési és április
3 revizori nap Szabályszerűségi-,
felhasználásának
2021.12.31.
feladatalapú
feladatalapú
rendszerellenőrzés
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ellenőrzése kiemelt
figyelmet fordítva a
beszerzésekre mind a
pénztári, mind a bank
tételeknél.

támogatások
nem teljes
mértékben
vannak elköltve.

támogatások
felhasználásának
szabályszerű
ellenőrzése.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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(célellenőrzés)

BEJELENTÉS
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgy:

Bejelentések

