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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról beszámoló
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2017.(II.13.) NNÖ. számú határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.926 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás
értékű bevétellel, központi kezelésű előirányzatból, 119 ezer Ft saját bevétellel, 1.025 ezer Ft költségvetési hiány
belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.926 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 109
ezer Ft személyi juttatással, 27 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.165 ezer Ft dologi kiadással, valamint 625
ezer Ft felhalmozási célú kiadással A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az I. félévben 27/2017.
(VI.14.) NNÖ határozatával módosította.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak
szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2017. 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 pe átvétel háztartásoktól
Saját bevétel
Bevétel Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Műk. célú támogatás ért. kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások Összesen

1.025

1.025

782

1.398

0
119
1.926

0
119
2.542

Eredeti
109
27
1.165
0
925
1.926

Módosított
179
27
1.576
100
660
2.542

1.025
1.007
0
102
2.134
Teljesítés
77
13
613
0
660
1.363

100,0
72,0
85,7
83,9
Teljesítés %-a
43,0
48,1
38,8
0
100,0
53,6

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. június 30. napján 715 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 41 ezer Ft, bankszámla 674 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2017. június 14-én 56 ezer Ft
vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2017. július hónapban került sor.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. június 30. napjáig bevételi előirányzatát 83,9%-ban,
kiadási előirányzatát pedig 53,6 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft,
melynek első részletének kiutalására 391 ezer Ft összegben 2017. január 31. napján került sor. A feladatalapú
támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2016. január 1. és 2016. december
31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2017. évre 1.232 ezer Ft feladatalapú
támogatásra jogosult, melynek első részletének kiutalására 616 ezer Ft összegben került sor. A saját bevételek
között elszámolt 102 ezer Ft a batyus bál belépődíját foglalja magába.
A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi maradványa 1.025 ezer Ft, mely összegből 625 ezer Ft összegű
költségvetési maradvány az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megítélt és kiutalt támogatás összege, melyet
az önkormányzat Emléktábla készítésére és kihelyezésére kapott a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
kényszermunkások emlékére. A vállalkozói szerződés alapján az emléktábla elkészítésének és kihelyezésének
határideje 2017. január 5. Az Emléktábla ünnepélyes avatására 2017. január 6-án került sor. A támogatás
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elszámolására 2017. március 25-ig a nemzetiségi Önkormányzat eleget tett. 400 ezer Ft maradvány a 2016. évi
feladatalapú támogatásból maradt meg, mely összeg 2017. április 30-ig az alábbi feladatokra lett felhasználva:
104 ezer Ft, 2017. január 6 napján megrendezett emléktábla avatás költségeire
74 ezer Ft 2017. január 8 napján megrendezésre került a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja gála
műsorán való részvétel (Útiköltség, vacsora) költségeire,
111 ezer Ft a 2016. február 13.-án megrendezésre kerülő batyus bál rendezvény költségeire,
50 ezer Ft az Osternfest (húsvéti kézműves) foglalkozás anyagköltségeire,
26 ezer Ft vers és prózamondó verseny útiköltség,
35 ezer Ft az emléktábla pótvésés,
Kiadásként 1.363 ezer Ft teljesült, mely összegből 77 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, mely összeg
reprezentációs költség címén merült fel, 13 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, melyből, 6 ezer Ft az
egészségügyi hozzájárulás, 7 ezer Ft a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció
után. 613 ezer Ft összegű dologi kiadást számolt el.
A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásaként 660 ezer Ft merült fel, melyből 625 ezer Ft a Szovjetunióba
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére elkészült emléktábla költsége, illetve 35 ezer Ft pótvésés
költsége lett elszámolva. Az emléktábla avatására 2017. január 6-án került sor.
A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával folyamatosan tartja a kapcsolatot. A
nemzetiségi önkormányzat 2017. április, 11, 13-án Osternfest (kézműves) délutánokat szervezett az iskola német
nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatosai részére, melyhez 50 ezer Ft összegben biztosította a
kézműves anyagszükségletet. Az iskola tanulói részt vettek az orosházi német hét vers és prózamondó versenyén.
Az Önkormányzat 2017. június 12-én részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2017. június 17-én a ballagási
ünnepségen.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat
valósította meg: Részt vett 2017. január 8.-án, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából
Budapesten megrendezésre került gála műsoron. A nemzetiségi önkormányzat január hónapban részt vett a
megyében Eleken és Almáskamaráson működő német nemzetiségi önkormányzatok emléktábla avatásain. A
nemzetiségi önkormányzat 2017.februárban részt vett a kommunista diktatúra áldozatainak megemlékezésén,
valamint a csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén. Március 17-én Eleken könyvbemutatón vettünk részt
„Viszik a németeket” címmel. Március 29-én érkezett a Kis Bálint Általános Iskolába a Wanderbündel (vándorbatyu),
melyet Elekre továbbítottunk. A nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 7.-én az evangélikus templomban
megtartotta a Muttertagot (anyák napját) sok gyermek és szülő részvételével, ehhez a német önkormányzat
vásárolta meg a virágot. Az önkormányzat 2017. május 7.-én Mezőberényben a kitelepítés emlékműnél emlékeztünk
az 1946-os kitelepítés évfordulójáról. A nemzetiségi önkormányzat 2016. április 12.-én Szarvason a Gál Ferenc
Főiskola szervezésében Nemzetiségi konferencián vett részt. A nemzetiségi önkormányzat 2017. május 18.-án részt
vett Almáskamaráson a „Fedezd fel Almáskamarást” vetélkedőn, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai kiemelkedő helyezést értek el.
A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: a 2017. március 15.-i
ünnepségen, a Hősök napján 2017. május 28.-én koszorúzott, valamint 2017. június 4.-én az Összetartozás napjáról
emlékezett meg.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak
elfogadását.
Döntési javaslat
"2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról beszámoló"
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
félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2017. évi költségvetésének I.

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évre az Emberi erőforrás Támogatáskezelő által
1.231.696 Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A Támogató Hatóság a támogatás összegét két
részletben 2017. május 2-án és 2017. augusztus 16-án átutalta az önkormányzat bankszámlájára. Az önkormányzat
a tervezett felhasználásról 2017. júniusi ülésén tájékoztatta a Képviselő-testületet. Az önkormányzat a 2017. évi
feladatalapú támogatás felhasználására vonatkozóan az alábbiakról döntött:
·
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Kis Bálint Általános iskola 2-2 fő német
nemzetiségi pedagógusának német nemzetiségi játék és tánc oktatás továbbképzését támogatja 50.000-50.000 Ft
összegben,
·
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános iskola elsős német nemzetiségi tanulói részére „Schultüte” készítésének
költségére 10 000 Ft összegről,
·
A Kis Bálint Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján az intézmény által 2017.
augusztus 27. és 2017.szeptember 2. közötti időszakra szervezett német nemzetiségi tábor szakmai programjai
közül a közös sváb étel készítés, német nyelvű falusi gazdálkodás életmód bemutató, német nyelvű néprajzi és
pacsker kiállítás és egyéb kapcsolódó programok költségét átvállalja 115.000 Ft összegben,
·
A Békés Megyei Önkormányzat által 2017. szeptember 2-án szervezett 2. nemzetiségi megyenapon való
részvétel költségére 25.000 Ft összegről.
·
Almáskamaráson 2017. október 14-én megrendezésre kerülő Békés Megyei Németek Kulturális Napján
felmerülő költségek 150.000 Ft összegéről.
A nemzetiségi önkormányzat ez évben megvalósuló programjai:
·
2017. november 10. napján tervezi megszervezni a Márton napot, melynek felmerülő költségeire elkülönít
100.000 Ft-ot.
·
2017. november 10. napján Blickpunt kiállítás költségére 10.000 Ft-ot különít el,
·
2017 december elején az adventi kézműves foglalkozást szervez a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
német nyelvet tanuló diákjai részére, melynek felmerülő anyagköltségére 50.000 Ft-ot különít el,
·
„Svábok bejövetele ” című könyv bemutatójának felmerülő költségére elkülönít 50.000 Ft-ot,
·
„Örökség-Kultúra”Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztősége felhívására a Kincskereső program keretében
interjúk készítése a település (közösség) múltját/jelenét jól ismerő, (el)ismert személyiséggel, melynek költsége
várhatóan 300. 000 Ft,
·
321.696 Ft a 2018. évre áthúzódó feladatokra:
- Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Pécsen megrendezésre kerülő gála műsorán való részvétel
költségére,
- Balyus bál költségeire,
- Húsvéti kézműves foglalkozás költségére,
- Málenkij robot megemlékezés költségére.
2017. július 26-án Örökség – Kultúra” Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztősége,
az ME, az EMMI - Oktatási Hivatal (Sulinet), az Önk. Szövetségek, Nemzetiségek Szakreferens irodája, a Szegedi
Tudományegyetem szakmai partnere Barna Gábor irodavezető, felelős szerkesztő felkereste e-mailen a német
önkormányzatok vezetőit a Kincskereső” program „Mesterségek, életutak, pályaképek” mozgalom kapcsolódásához.
A mozgalom célja a település (közösség) múltját/jelenét jól ismerő, (el)ismert személyekkel (pl. községi
vezetők, díszpolgárok, orvosok, boltosok, iparosok, tanítók, könyvtárosok, lelkészek, papok, postamesterek stb.),ill. saját értékes, érdekes életútjuk jogán széleskörű érdeklődésre számot tartó személyekkel interjú
készítése.
A településünkön fiatal (diák) nem jelentkezett erre a feladatra, így ezt a munkát a Szegedi Tudományegyetem
munkatársai végzik el. Az interjúk elkészítése egy értékfeltáró/értékmegőrző feladat mellett hiányt pótolnak, mintául
szolgálhatnak a fiataloknak. Költségtakarékosság szempontjából érdemes a közeli önkormányzatokkal összefogni,
mert a kiszállás költsége megoszlik, valamint egy nap több (legalább 2) interjú is elkészíthető. Az interjú elkészítése
önkormányzatunknak a feladatalapú támogatás benyújtásakor/értékelésekor pontot jelent. (nemzetiségi
érdekképviselet, kulturális autonómia)
Egy interjú előkészítése, felvétele, majd a vágott változatok szerkesztése, ill. ezt követően az Örökségtár
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Tudásbázisban való adaptált megjelenítésének összköltsége várhatóanbr. 130-150.000 Ft.
2017.09.0.7-én Hegedűs Roland (az „Örökségtár” munkatársa) folytatott telefonbeszélgetés alkalmával elmondta,
amennyiben az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé az egy összegben történő kifizetést, akkor ez év
decemberéig kb. 90.000Ft-ot kell fizetni, a másik részletet a 2018-as évben. Ha nem egy, hanem 2 interjút
készíttetünk el, annak az összege a 90. 000 Ft átütemezhető a következő évre. Ha kérjük az anyag feltöltését a
„Tudásbázis”-ba, akkor még további költség merül fel. Az interjúk elkészítését javaslom, a jövő évi feladatalapú
támogatástól függ a Tudásbázisba történő feltöltés.
A nemzetiségi Önkormányzat javasolja dr. Szonda István, (vállalta) és Szilágyiné Németh Eszter (egyeztetés alatt)
az interjú elkészítését. Az interjúk elkészítéséről az együttműködési megállapodás fog létrejönni az „Örökségtár” és
a német önkormányzat között, mely alapján az interjúval kapcsolatos költséget ez évben 90.000 Ft összegben, a
következő (2018. évben) a fennmaradó 210.000 Ft összeget kell majd pénzügyileg rendezni.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg és kérem az alábbi
határozati javaslatok alapján azok elfogadását.
1. döntési javaslat
"Márton napi rendezvény megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 10-én
megrendezésre kerülő Márton Napi rendezvény felmerülő költségeire 100.000 Ft forint keretösszeget jelöl ki a 2017.
évi feladatalapú támogatás terhére, valamint megbízza Hack Mária elnököt a rendezvény költségének csökkentése
érdekében nyújtson be támogatási kérelmet a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzathoz.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Blickpunt kiállítás megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 10-én
megrendezésre kerülő Blickpunt kiállítás rendezvény felmerülő költségeire 10.000 Ft forint keretösszeget jelöl ki a
2017. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Adventi kézműves foglalkozás megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. decemberben a Gyomaendrődi
Kis Bálint Általános Iskola német nyelvet tanuló diákjai részére megszervezésre kerülő adventi kézműves
foglalkozás felmerülő költségeire 50.000 Ft forint keretösszeget jelöl ki a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"" Svábok bejövetele" című könyv bemutató megszervezése"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Svábok bejövetele” című könyv
bemutatójának felmerülő költségeire 50.000 Ft forint keretösszeget jelöl ki a 2017. évi feladatalapú támogatás
terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
""Örökség-Kultúra" Szerkesztősége felhívására interjú készítés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Örökség-Kultúra” Oktatási ETudásbázis Szerkesztősége által meghirdetett „Kincskereső” mozgalom felhívására 2 interjú elkészítését rendeli
meg a települést, a német nemzetiségi közösség múltját/jelenét jól ismerő személyekkel, melynek várható költségét
300 000 Ft összegben a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére kívánja elszámolni. Gyomaendrőd Város Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Hack Mária elnököt az interjú elkészítésével kapcsolatos
együttműködési megállapodás megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. szeptember 14-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi költségvetés II. módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 4/2017. (II. 13.) NNÖ határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.926 ezer Ft költségvetési fő összeggel. A nemzetiségi önkormányzat
2017. évi módosítására 2017. I. félévében a Képviselő-testület 27/2017. (VI. 14.) NNÖ határozatával került sor.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált
szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. augusztus 16. napján megkapta a 2017. évi
feladatalapú támogatás jogcímen 616 ezer Ft összegű második részlet előleget, melynek felhasználását az
önkormányzat döntése alapján az alábbi kiadási előirányzat bontásban építi be 2017. évi költségvetésébe:
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi
kezelésű előirányzatból
Dologi kiadás
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel

616 ezer Ft
616 ezer Ft

Eredeti
előirányzat

Saját bevétel
Műk. célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból
Műk célú támogatás értékű bevétel
önkormányzati költségvetési szervtől

Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatás értékű kiadás
Működési kiadás összesen
Beruházások tárgyi eszköz beszerzés
Kiadások Összesen

Módosított
előirányzat II.

Változás

119

119

782

1398

0

0

0

0

0

901

1.517

2133

1025

1025

1025

1926

2.542

3158

Működési célú pénzeszköz átvétel
háztartásoktól
Működési bevételek összesen
Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi
működési pénzmaradvány
Bevételek Összesen:

Módosított
előirányzat I.

Módosított
előirányzat
I.

Eredeti

119
2014
0

Módosított
előirányzat II.

109
27
1.165

179
27
1.576

179
27
2192

0

100

100

1301

1882

2498

625

660

660

1926

2.542

3158
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+616

+616

+616

Változás

+616

+616

+616

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"2017. évi költségvetés II. módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény
114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatköréből eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 13.) NNÖ
határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 13.) 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 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.158 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.158 ezer forintban
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 2.133 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 400 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 625 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3. A NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.498 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 179 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 27 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.192 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 100 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. Az NNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 660 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b ) beruházási kiadás 660 ezer forint,
c ) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.”
5. A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2017.(…)NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2017. évi
2017. évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
1. Intézményi működési bevétel
119
119
8

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.

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 államháztartáson belülre
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

9

782
782

2014
2014

0
901
0
0
0
0
0
400
625
1 926
109
27
1 165
0
0
0
0
1 301
0
625
0
625
0
1 926

0
2 133
0
0
0
0
0
400
625
3 158
179
27
2192
100
0
0
0
2 498
0
660
0
660
0
3 158

