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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. április 24.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. április 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásának rendjét 2017. január 1-től a 2017. évi
központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Törvény) 9. melléklete szabályozza. A melléklet
3. pontja a támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályokat tartalmazza, mely szerint a 2017. évi működési
támogatás 2017. december 31-ig, a feladatalapú támogatás 2018. december 31-ig használható fel.
A Törvény meghatározza, hogy a működési és feladatalapú támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok
tevékenységével közvetlenül összefüggő működésre és a nemzetiségi közfeladatokra fordítható.
A nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tevékenységei között jelenleg 011140 Országos
és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége elnevezésű kormányzati funkció szerepel. A
nemzetiségi támogatások jogszerű elszámolása érdekében a tevékenységi kör kiegészítése szükséges az alábbi
kormányzati funkciókkal:
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása,
083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatás,
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása.
A nemzetiségi Önkormányzatnak a Szervezeti és Működési Szabályzata tevékenységi kör bővítésének
módosításával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez
bejelentési kötelezettsége keletkezik a döntést követő 8 napon belül.
A nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezett módosítását a döntési javaslat
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2012. (IV. 23.) RNÖ
határozatával elfogadott Szervezeti és Működési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
Az I. Fejezet 2. j.) pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Fő tevékenysége a TEÁOR kód szerint: 8411 Általános közigazgatás államháztartási szakágazat: 841106 Helyi
nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége, továbbá
Kormányzati funkció száma:
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége,
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása,
083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatás,
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása.”
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. április 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi
költségvetési beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.-a alapján elkészült Gyomaendrőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolója.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2016. (II. 16.) RNÖ határozatával fogadta el a 2016.
évi költségvetését. Bevételi főösszege 1.104 ezer Ft, ezen belül 782 ezer Ft a működési célú támogatás értékű
bevétel összege, 22 ezer Ft a saját bevétel, 300 ezer Ft a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
évi maradvány összege. Kiadási főösszege 1.104 ezer Ft, ezen belül 95 ezer Ft a személyi juttatás összege, 0 ezer
Ft a munkaadókat terhelő járulék, valamint 1.009 ezer Ft a dologi kiadás tervezett összege. A Nemzetiségi
Önkormányzat 2016. évi költségvetését két alkalommal módosította, melynek során beépítésre került az
önkormányzatot megillető 2016. évi feladatalapú támogatás, a költségvetés végrehajtása során szükségessé vált
kiemelt előirányzat változás, valamint a realizált többletbevétel összege.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az
önkormányzat költségvetésének teljesítése 2016. évben:
Bevétel

Eredeti

Módosí-tott

Adatok E Ft-ban
Teljesítés
Teljesítés %-a

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány

300

300

Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési
támogatása

782

1.967

Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb
fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel
önkormányzattól

0

60

60

100,0

22
1.104

22
2.349

12
2.339

54,5
99,5

95
0
1.009
1.104

270
0
2.079
2.349

260
0
1.844
2.104
235

96,3
0,0
88,7
89,5

Saját bevétel
Bevételek összesen:
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Kiadások összesen
2016. évi maradvány

100,0

300
1.967

100,0
0

0

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. december 31-én 235 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezett (pénztár 3 ezer Ft, fizetési számla 232 ezer Ft).
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016 évi költségvetési bevételei 99,5 %-ban realizálódtak,
költségvetési kiadásai 89,5 %-ban teljesültek.
Bevételek alakulása
A nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi általános működéshez kapcsolódó állami támogatásának összege 782
ezer Ft. Feladatalapú támogatásra a működő nemzetiségi önkormányzatok 2015. január 1. és 2015. december 31.
közötti időszakban hozott döntéseik alapján jogosultak. 2016. évben a Nemzetiségi Önkormányzatot 1.185 ezer Ft
összegű feladatalapú támogatás illette meg.
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A Nemzetiségi Önkormányzat a Békés Megyei Önkormányzattól a 2016. december 4-én megrendezett Somnakaj
koncerthez kapcsolódóan 60 ezer Ft összegű támogatásban részesült.
A saját bevételek között elszámolt 12 ezer Ft összegből 11 ezer Ft a telefon használat díja és 1 ezer Ft a
kamatbevétel összege.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kintlévőségének összege 594 ezer Ft, mely a Körös-Völgye Alapítvány bérleti
díj tartozása. A tartozás végrehajtási eljárás alatt áll, a követelés 2013. óta nem realizálódott.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradványának összege 300 ezer Ft volt, mely összeget az önkormányzat
2016. évi kiadásainak finanszírozására fordította. Ezen összeg a 2015. évi feladatalapú támogatás maradványa,
mely összeget 2016. április 30-ig használt fel az önkormányzat az alábbi feladatokra:
·
·
·
·

5 ezer Ft a rasszizmus áldozatairól megemlékezés,
45 ezer Ft farsangi rendezvény,
50 ezer Ft a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre került húsvéti játszóház,
200 ezer Ft a nemzetközi roma nap rendezvény.

Kiadások alakulása
Kiadásként 2.104 ezer Ft teljesült, mely összegből 260 ezer Ft személyi juttatásként, reprezentációs költség címén
került elszámolásra, 1.844 ezer Ft pedig dologi kiadásként merült fel.
A nemzetiségi önkormányzat 2016. február 21.-én farsangot, 2016. március 25.-én húsvéti játszóházat, 2016. május
29-én gyermeknapi játszóházat, 2016. július 29-én pedig aratási játszóházat szervezett a gyerekek részére. Az
önkormányzat 2016. február 23-án megemlékezett a rasszizmus áldozatairól, 2016. április 8.-án megszervezte a
Nemzetközi Roma Napot. A rendezvényen résztvevők előadást hallhattak „Roma és Zsidóélet határán” címmel,
valamint a Szent Antal Népház közreműködésével cigány ételek gasztronómiai bemutatójára került sor. A
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. március 19.-én a Szarvasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghívására részt
vett a Húsvéti Kupán, ahol I. helyezést ért el. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 26.-án Márianadrára
zarándok utat, október 31.-én haloween napi játszóházat szervezett. 2016. december 1-jén került sor a Cigány
Holokauszt Központ felhívására történelmi vetélkedő (az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves emlékéve
alkalmából) megrendezésére a település általános és középiskolás tanulóinak részvételével. A nemzetiségi
önkormányzat 2016. december 4.-én Somnakaj Churc templomi koncerten vett részt, melyre belépőjegyet vásárolt
90 ezer Ft összegben. 2016. december 6-án Mikulás napi rendezvényre, december 16-án a Nemzetiségek Napjára
került sor karácsonyi ünnepséggel, valamint a gyerekek részére karácsonyi játszóházzal egybekötve.
A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a március
megemlékezésén, valamint az október 23.-i koszorúzáson.

15.-i ünnepségen, a

csendőrsortűz áldozatainak

A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. augusztus 1-jén Szarvason vett részt a Roma Holokauszt megemlékezésén,
2016. augusztus 2-án helyben tartottak megemlékezést, 2016. augusztus 5-én Dobozon a Békés Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tartott megemlékezést, melyen az Önkormányzat is képviseltette magát.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben Együttműködési megállapodást kötött a megyében működő roma
nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint Túrkevén és Hajdúszováton működő roma nemzetiségi
önkormányzatokkal. Rendszeresen látogatják egymás rendezvényeit.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. január elején pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló
nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat
érvényes volt, de támogatásban nem részesült. A Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy a roma gyerekek
részére 2016. július 11-13. közötti időszakban tábort szervez a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére. A tábor a
tervezett időpontban megrendezésre került, melynek költségei 416 ezer Ft összegben merültek fel. A tábor helye a
Szent Antal Népház volt és átlagosan 25 fő vett részt. A tábor keretében Gádoroson jártak egy babakiállításon, ahol
roma népviseletbe öltöztetett babákat láthattak a gyerekek, másnap a Szegedi Dómban voltak és annak
látogatóközpontjában.
A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a Békés Megye Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Békés Megyei
Rendőrkapitányság által szervezett táborokban.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik facebook oldallal, ahol tájékoztatni tudja a lakosságot
rendezvényeiről, illetve a megtartott rendezvényekről képes tájékoztatással mutatja be az önkormányzat
tevékenységét.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
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Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi mérlege
adatok E Ft-ban
Eszközök
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berendezések
Befektetett eszközök összesen
Pénzeszközök
Követelések
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

Források
0 Nemzeti vagyon induláskori értéke
0 Egyéb eszközök induláskori értéke és
változása
0 Felhalmozott eredmény
0 Mérleg szerinti eredmény
235 Passzív időbeli elhatárolások
594
0
829 Források összesen

4.371
183
-3.667
-61
3
0
829

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonát 4.371 ezer Ft bruttó értékű, feladatai ellátásához szükséges ügyviteli és
számítástechnikai eszközök alkotják. Eszközeinek nettó értéke 0 ezer Ft. Az Önkormányzat tevékenysége során
arra törekszik, hogy megóvja a tulajdonában lévő vagyontárgyai értékét, gondoskodik azok rendszeres
karbantartásáról.
2016. évi maradvány
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a
rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges forrásokat. Az Önkormányzatnak 2016.
évben 235 ezer Ft maradványa keletkezett. Ezen összeg a feladatalapú támogatásából maradt meg, melyet az
önkormányzat 2017. április 30-ig használhat fel az alábbi feladatokra:
45 ezer Ft farsangi rendezvény,
45 ezer Ft a településen működő iskolák tanulóinak részvételével megrendezésre kerülő húsvéti játszóház,
103 ezer Ft a Nemzetközi Roma Nap rendezvény,
42 ezer Ft a Békéscsabán megrendezésre kerülő Somnakaj koncert belépő vásárlása.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési
beszámolóját megvitatni és döntését meghozni.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"2016. évi zárszámadás"
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 a 2016. évi költségvetési
zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 2.339 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.104 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 2.039 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,
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c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 300 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint
a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.104 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 260 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.844 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 II. pontban részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 0 forint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet
tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi maradványa 235 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet
tartalmazza.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a /2017.(…)RNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A
B
C
D
megnevezés
2016. évi 2016. évi
2016. évi
Eredeti módosított teljesítés
előirányzat előirányzat
1. Intézményi működési bevétel
22
22
12
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
782
2027
2027
3. Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
782
1967
1967
önkormányzat működéséhez
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
5. Működési bevétel összesen
804
2 049
2 039
6. Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
0
7. Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
0
9. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
0
10. Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0
11. Finanszírozási bevétel-működési célú
300
300
300
12. Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
13. Tárgyévi bevételek összesen
1 104
2 349
2 339
14. Személyi juttatás
95
270
260
15. Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
16. Dologi kiadás
1 009
2079
1844
17. Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
18. Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
0
19. Működési célú tartalék
0
0
0
20. Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
21. Működési kiadás összesen
1 104
2 349
2 104
22. Felújítás
0
0
0
23. Beruházás
0
0
0
24. Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
25. Felhalmozási kiadás összesen
0
0
0
26. Finanszírozási kiadások
0
0
0
27. Tárgyévi kiadás összesen
1 104
2 349
2 104

2. melléklet a /2017.(…) RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2016. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
Adatok ezer forintban
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

2016. évi terv
Megnevezés

O

2016.évi

P

2016. évi

január február március április május június július augusztus szeptember
október november december eredeti

2016.évi

módosított teljesítés

előirányzat előirányzat
1.

Bevételek
Működési célú támogatás

2.

államháztartáson belülről
Működési célú támogatás

3.

államháztartáson kívülről

4.

Sajét bevétel

5.

2016. évi maradvány

6.

Bevételek összesen

7.

Kiadások

8.

391

0

0

0

0

391

0

0

0

0

0

0

782

2027

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

22

22

12

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

692

2

2

2

2

393

2

2

2

2

2

1

1104

2349

2339

Személyi juttatás

0

20

25

50

0

0

0

0

0

0

0

0

95

270

260

9.

Munkaadói járulék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Dologi kiadás

68

97

92

217

67

67

67

67

67

67

67

66

1009

2079

1844

11.

Működési célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Működési kiadás össszesen

68

117

117

267

67

67

67

67

67

67

67

66

1104

2349

2104

13.

Fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Kiadások összesen

68

117

117

267

67

67

67

67

67

67

67

66

1104

2349

2104

3. melléklet a

/2017.(…)RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
vagyonának 2016. évi kimutatása

A
Eszközök
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adatok ezer forintban
B
Források
Megnevezés
Összeg
Nemzeti vagyon induláskori értéke
4371
Egyéb eszközök induládkori értéke
183
Felhalmozott eredmény
-3667
Mérleg szerinti eredmény
-61
Passzív időbeli elhatárolások
3

Megnevezés
Összeg
Immateriális javak
0
Ingatlanok
0
Gépek berendezések
0
Befektetett eszközök összesen
0
Követelések
594
Pénzeszközök
235
Aktív időbeli elhatárolás
0
Eszközök összesen
829 Források összesen

829

4. melléklet a

/2017.(…) RNÖ határozathoz

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi maradvány kimutatása

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adatok ezer forintban
A
B
Megnevezés
Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevétele
2039
Alaptevékenység költségvetési kiadása
2104
Alaptevékenység költségvetése egyenlege
-65
Alaptevékenység finanszírozási bevétele
300
Alaptevékenység finanszírozási kiadása
0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
300
Összes maradvány
235
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
235
Alaptevékenység szabad maradványa
0

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. április 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás a 2017. évi feladatalapú támogatásról
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 9. melléklet III. 1. d) pontja alapján az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogató Hatóság) a minisztérium honlapján 2017. április 18-án
közzétette a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi feladatalapú támogatásának pontszámait és várható összegét.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát 2017. évi feladatalapú támogatás megállapítása során a
Támogató Hatóság az előző évi döntései alapján 55 pontban részesült, ami várhatóan 1.472.680 Ft összegű
támogatásnak felel meg. A Támogató Hatóság még a Támogatási szerződést nem írta alá. A költségvetési törvény
alapján a 2017. évi feladatalapú támogatást a nemzetiségi önkormányzat 2018. december 31-ig használhatja fel. A
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi feladatalapú támogatás konkrét felhasználásáról a soron következő ülésén fog
tájékoztatást adni.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódóan elfogadta 2017.
évi programtervét.
A feladatalapú támogatásból megvalósítandó soron következő programok:
1. gyermeknapi játszóház, mely 2016. május 27-én lesz megrendezve. A rendezvény költségei a játszóház,
kézműves foglalkozáshoz szükséges anyagköltséget, illetve a gyerekek megvendégeléséhez szükséges
költségeket foglalja magába( 25 ezer Ft dologi költség és 25 ezer Ft reprezentációs költség).
2. A nemzetiségi önkormányzat zarándokutat szervez 50 fő gyomaendrődi roma lakos részvételével a
Katólikus Egyházzal közösen Mátraverebély- Szentkútra 2016. május 25-én. A zarándokút alkalmával
buszköltség merül fel.
A zarándokút buszköltségére az önkormányzat 3 vállalkozótól kért be árajánlatot.
Hornok József személyszállító vállalkozó (Gyomaendrőd) bruttó 165.000 Ft összegről,
Virág János személyszállító vállalkozó(Mezőberény) bruttó177.000 Ft összegről,
Viszkok Pál vállalkozó ( Szarvas) Bruttó 175.000 Ft összegről nyújtott be árajánlatot,
A legkedvezőbb ajánlatot a Gyomaendrődi Hornok József személyszállító vállalkozó adta, ezért az ő árajánlatát
javasoljuk elfogadni.
Az árajánlatokat az előterjesztés melléklete tartalmazz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a soron következő két programról hozza
meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyermeknapi játszóház rendezvény"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 27-én nyílt gyermeknapi
játszóházat szervez, melynek felmerülő költségeinek fedezetére 50 ezer Ft költségkeretet határoz meg a 2017. évi
feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Zarándokút Mátraverebély-Szentkútra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete A Katólikus Egyházzal közösen 50 fő
gyomaendrődi roma lakos részvételével 2017. május 25-én zarándokutat szervez Mátraverebély-Szentkútra. Az
önkormányzat a zarándokúttal kapcsolatos felmerülő költségeket 165 ezer Ft keretösszegben határozza meg a
2017. évi feladatalapú támogatása terhére.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a zarándokút buszköltségére benyújtott
3 árajánlat közül a legkedvezőbb, Hornok József személyszállító vállalkozó árajánlatát fogadja el, bruttó 165 ezer Ft
összegben.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. április 24-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodások
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatok feladatalapú támogatásának elbírálására vonatkozó
szempontrendszere az előző évben hozott testületi döntések alapján
a/ a nemzeti 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 jelent a nemzetiségi önkormányzat
számára, mely alapján 2018. évben felosztásra kerül a feladatalapú támogatás.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát megkereste a Orosháza Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint Körösnagyharsány Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azzal a céllal, hogy megújítsa a két nemzetiségi önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást 2017. évre vonatkozóan.
Nemzetiségi önkormányzatunk felvette a kapcsolatot további két megyén kívüli Roma nemzetiségi önkormányzattal
a Bihartordai Roma Nemzetiségi önkormányzattal, valamint a Nagydobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
Együttműködési megállapodásban szeretnék kapcsolatukat rögzíteni, mely alapján szeretnék a más megyében élő
romák életét is megismerni.
A megállapodás tervezetet az előterjesztés döntési javaslata tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás Bihartorda 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 Bihartorda Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal az alábbi tartalmú együttműködési megállapodást köti:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 4174 Bihartorda, Kossuth Lajos
utca 73., képviseli Horváth Tiborné 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:
Az együttműködő 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 kelkutatásában, 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.
9

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 2017.
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: 2017.
………………………………………………………..

……………………………………………..

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás Orosháza Város 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 Orosháza Város
Nemzetiségi Önkormányzattal az alábbi tartalmú együttműködési megállapodást köti:

Roma

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5900 Orosháza, Pacsirta u.
8., képviseli …………………………….. 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:
Az együttműködő 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 kelkutatásában, 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 2017.
december 31. napjáig hatályos.
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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: 2017.
………………………………………………………..

……………………………………………..

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás Dévaványai 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 Dévaványai Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal az alábbi tartalmú együttműködési megállapodást köti:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.,
képviseli: Kovács Attila Tamás 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:
Az együttműködő 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 kelkutatásában, 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 2017.
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: 2017.
………………………………………………………..

……………………………………………..
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás Körösnagyharsányi 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 Körösnagyharsány
Nemzetiségi Önkormányzattal az alábbi tartalmú együttműködési megállapodást köti:

Roma

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Körösnagyharsány Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5539 Körösnagyharsány,
Kossuth tér 8., képviseli Rácz Zsolt 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:
Az együttműködő 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 kelkutatásában, 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 2017.
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: 2017.
………………………………………………………..

……………………………………………..

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás Nagydobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagydobosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal az alábbi tartalmú együttműködési megállapodást köti:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Nagydobosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 4823 Nagydobos, Fő utca 129.,
képviseli Váradi Antal 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:
Az együttműködő 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 kelkutatásában, 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 2017.
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: 2017.
………………………………………………………..

……………………………………………..

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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