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

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

2021. november 30-án, kedden 8:30 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Vitéz Váry József termébe
( Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Napirend:
1.
2.
3.
4.

Elnöki beszámoló
Nemzetiségi rendezvények forráskijelölése
2021. évi költségvetés módosítása
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi
költségvetésének I-X. havi beszámolója
5. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
ellenőrzési terve
6. Döntés Ide tartozunk Egyesülethez való csatlakozásról
7. Bejelentések
A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontja
értelmében az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor.

8. Gyomaendrődi Roma Nemzetiségért díj adományozása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2021-11-24
Szécsi Zsolt
elnök
sk.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 30.
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
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nemzetiségi rendezvények forrás kijelölése
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. december hónapban 3 nemzetiségi rendezvényt
tervez megszervezni:
1.
2021. december 3-án a roma gyerekek részére adventi kézműves foglalkozást szervez 44 ezer Ft kiadást a
2021. évi feladat alapú támogatás terhére, 6 ezer Ft kiadást pedig a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
2.
2021. december 6-án a roma gyerekek részére mikulás napot szervez, melyre 30 ezer Ft összeget különít el
a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére,
3.
2021. december 16-án tervezi megrendezni nemzetiségek napját a karácsonyi rendezvénnyel egybekötve,
melynek kiadásaira 150 ezer Ft-ot különít el, forrásaként a 2021. évi működési támogatást jelöli ki.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására döntésének meghozatalára.
1. döntési javaslat
"Adventi kézműves foglalkozás megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 3-án a roma
gyerekek részére adventi kézműves foglalkozást szervez, melynek felmerülő költségeiből 44 ezer Ft kiadást a 2021.
évi feladatalapú támogatás terhére, 6 ezer Ft kiadást pedig a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére számol el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Mikulásnaphoz forrás kijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 6-án a roma
gyerekek részére mikulás napot szervez, melyre 30 ezer Ft összeget különít el a 2021. évi feladatalapú támogatás
terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Nemzetiségek napja megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 16-án a
nemzetiségek napját a karácsonyi rendezvénnyel egybekötve szervez, melynek költségeire 150 ezer Ft-ot különít el
a 2021. évi működési támogatás terhére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2021. évi költségvetés módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 18.) RNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. decemberi rendezvényei (mikulás
napi, adventi kézműves foglalkozás, nemzetiségek napja) 150 ezer Ft összegű költség előirányzatának megfelelően
a dologi kiadásból személyi juttatásra (reprezentációs kiadásra) előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő juttatás
Dologi kiadás

+150 ezer Ft
+0 ezer Ft
-150 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 finanszírozására szolgáló előző évi működési
pénzmaradvány
Dologi kiadás

-1 ezer Ft
-1 ezer Ft

Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változnak 2021. évi főbb
bevételei és kiadásai:

Bevétel

Eredeti
előirányzat

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

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

Adatok E Ft-ban
Módosított
Módosított
előirányzat
előirányzat II.

Változás

12

12

1.040

2.039

1.052

2.051

2.039
2.051

329

329

328

-1

1.381

2.380

2379

-1

Eredeti
előirányzat

100
50
1.231
1.381
0
1.381

12

Módosított
Módosított
előirányzat
előirányzat II.
200
350
50
50
2.130
1979
2.380
2379
0
0
2.380
2379

0

Változás
+150
-151
-1
0
-1

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
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"2021. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről
szóló 1/2021.(II.18.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH.) 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a
Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 2.379 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 2.379 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.051 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 328 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3.A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.379 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 350 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.979 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
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4.Az RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2021.(…) NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A
megnevezés

1.
2.
3.

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
önkormányzat működéséhez
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
5. Működési bevétel összesen
6. Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
7. Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
10. Felhalmozási bevételek összesen
11. Finanszírozási bevétel-működési célú
12. Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
5

B
C
2021. évi 2021. évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
12
12
1 040
2039
1 040
2039
0
1 052
0
0
0
0
0
329
0

0
2 051
0
0
0
0
0
328
0

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

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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1 381
100
50
1 231
0
0
0
0
1 381
0
0
0
0
0
1 381

2 379
350
50
1.979
0
0
0
0
2 379
0
0
0
0
0
2 379

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének IX.havi 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 a 15/2021. (VI.21.) RNÖ határozatával
módosította a beszámolás időszakában.
A Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak
végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2021. október 31.
napjáig:

Bevétel

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti

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

Módosított
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

Teljesítés

Teljesítés %-a
328

2.039
1
2.368
Teljesítés
198
6
1.554
0
0
1.758

99,6
100,0
8,3
99,4
Teljesítés %-a
99,0
12,0
72,9
0,0
0,0
73,8

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. október 31. napján 610 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 15 ezer Ft, bankszámla 595 ezer Ft.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. október 31. napjáig költségvetési bevételi
előirányzatát 99,4 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 73,8 %-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 összege teljes egészében kiutalására került 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:
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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.
A nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete döntött a fennmaradó 88 ezer Ft összegű támogatás maradvány
terhére történő felhasználásáról, melyből
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,
38 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 használt fel.
Kiadásként 1.758 ezer Ft teljesült, mely összegből 198 ezer Ft személyi juttatásként reprezentációs költség, valamint
6 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék a reprezentációs kiadások után. A nemzetiségi önkormányzat a dologi
kiadásokat 1.554 ezer Ft összegben teljesítette. A felmerült kiadásokból az általános működési költség 672 ezer Ft,
előző évről áthúzódó feladatalapú támogatás felhasználására 322 ezer Ft, 2021. évi feladatalapú támogatás
felhasználására 764 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,
október 23-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 a 2021. évi feladatalapú támogatásból a 12/2021.(VI.21.) RNÖ határozata alapján
2021. július 3-án megrendezte az első roma horgászversenyt, melynek lebonyolítása során 143 ezer Ft merült fel, a
13/2021.(VI:21.) RNÖ, 2021. július 29-én megemlékezett a roma holokauszt áldozatairól, melynek költségeire 150
ezer Ft-ot használt fel, a 14/2021.(VI.21.) RNÖ határozata alapján 2021. augusztus 3-7. közötti időszakban a roma
gyerekek részére tábort szervezett, melynek költségeire 471 ezer Ft merült fel.
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 fejlesztés 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.-X havi teljesítéséről szóló beszámolót.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének I-X.havi 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-X.
havi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5 napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési terve
Keresztesi Krisztina Dóra, Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az
államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső
kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-aiban rögzíti a helyi
önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4)
bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles
belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi 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
"Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi ellenőrzési terve "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi
ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
Késztette: Szűcsné Horváth Margit

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja Várható
Ellenőrzési
időszak
kockázati
időtartama kapacitás
9

Ellenőrzés
módszere, típusa

Az állami támogatás 2021.01.01
felhasználásának
2021.12.31.
ellenőrzése kiemelt
figyelmet fordítva a
beszerzésekre mind a
pénztári, mind a bank
tételeknél.

tényezők
Az működési és
feladatalapú
támogatások
nem teljes
mértékben
vannak elköltve.

A működési és április
feladatalapú
támogatások
felhasználásának
szabályszerű
ellenőrzése.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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meghat.
3 revizori nap Szabályszerűségi-,
rendszerellenőrzés
(célellenőrzés)

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Döntés Idetartozunk Egyesülethez történő csatlakozásról
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Idetartozunk Egyesület a mellékelt Roma Politikai Minimum Programjával megkereste Önkormányzatunkat abból
a célból, hogy csatlakozzon a Programjához.
Az Idetartozunk Egyesület programját tekintve egy politikai szervezet. Nemzetiségi önkormányzatunk nem kíván
csatlakozni az Egyesülethez, működését politikától mentesen szeretné tovább folytatni.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testület tagjait, hogy tárgyalják meg az előterjesztést és hozzák meg döntésüket.
Döntési javaslat
"Döntés Idetartozunk Egyesülethez történő csatlakozásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni az
Idetartozunk Egyesület Roma Politikai Minimum Programjához.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BEJELENTÉS
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgy:

Bejelentések

