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Gyomaendrőd, 2018. augusztus 9.

Hack Mária
elnök

ELŐTERJESZTÉSEK
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Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. augusztus 13.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. augusztus 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2018. évi költségvetés módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 6/2018. (I. 22.) NNÖ határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.649 ezer Ft költségvetési fő összeggel.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtása során az alábbi további módosítás vált
szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. évi feladatalapú támogatás jogcímen 1.423
ezer Ft összegű támogatási előlegben részesült, melynek felhasználását az önkormányzat döntése alapján az alábbi
kiadási előirányzat bontásban építi be 2018. évi költségvetésébe:
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi
kezelésű előirányzatból
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

1.423 ezer Ft
+200 ezer Ft
+12 ezer Ft
+1.211 ezer Ft

2.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 11/2018. (III.14.) EMMI rendelet alapján 183 ezer
Ft összegű kiegészítő működési támogatásban részesül, mely összeget a működéséhez szükséges eszközök (
nyomtató vásárlás, 2 db hűtőtáska vásárlása, 1 db gázégő vásárlása, 5 fő pedagógus részére német nemzetiségi
népviselet készítése stb…)beszerzésére tervezi felhasználni.
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi
kezelésű előirányzatból
Beruházási kiadás

+183 ezer Ft
+183 ezer Ft

3.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát megillető 2018. évi működési támogatásának
felhasználásának költségvetési tételeinek átcsoportosítása dologi kiadásból felhalmozási, beruházási kiadásra. Az
önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetésében megtervezett óvodás és iskolás gyerekek részére a nemzetiségi
rendezvényeken való fellépésekhez sváb ruhák készíttetését tervezte 300 ezer Ft összegben, melynek várható
összege a vállalkozó árajánlata alapján 435 ezer Ft, ezért a megtervezett dologi kiadásból a felhalmozási kiadásba
135 ezer Ft különbözet átcsoportosítása válik szükségessé.
Dologi kiadás
Beruházási kiadás
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Saját bevétel
Műk. célú támogatás értékű bevétel
központi kezelésű előirányzatból
Műk célú támogatás értékű bevétel
önkormányzati költségvetési szervtől
Működési célú pénzeszköz átvétel
háztartásoktól
Működési bevételek összesen
Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló előző évi
működési pénzmaradvány

-135 ezer Ft
135 ezer Ft

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat I.

Változás

114

114

782

2388

0

0

0

0

896

2.502

753

753
2

+1606

+1606

Bevételek Összesen:

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

1649

3.255

Módosított
előirányzat
I.

Eredeti

+1606

Változás

109
27
1.213

309
39
2289

+200
+12
+1076

0

0

1349

2637

+1288

300

618

+318

1.649

3.255

+1606

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"2018. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény
114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatköréből eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (I. 22.) NNÖ
határozatát a következőkben módosítja:
1. A 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (I. 22.) 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 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.255 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.255 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 2.502 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 753ezer 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 főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.637 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 309 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 39 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.289 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.”
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4. Az NNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 618 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b ) beruházási kiadás 618 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 /2018.(…)NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2018. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2018. évi
2018. évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
1. Intézményi működési bevétel
114
114
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
782
2 388
3. Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
782
2 388
önkormányzat működéséhez
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5. Működési bevétel összesen
896
2 502
6. Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
7. Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
9. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
10. Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11. Finanszírozási bevétel-működési célú
753
753
12. Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13. Tárgyévi bevételek összesen
1 649
3 255
14. Személyi juttatás
109
309
15. Munkaadókat terhelő járulék
27
39
16. Dologi kiadás
1 213
2289
17. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
18. Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
19. Működési célú tartalék
0
0
20. Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
21. Működési kiadás összesen
1 349
2 637
22. Felújítás
0
0
23. Beruházás
300
618
24. Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25. Felhalmozási kiadás összesen
300
618
26. Finanszírozási kiadások
0
0
27. Tárgyévi kiadás összesen
1 649
3 255
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. augusztus 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi I. félévi
költségvetési beszámolója
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 6/2018.(I.22.) NNÖ. számú határozatában fogadta el az
Önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.649 ezer Ft bevétellel, ezen belül 782 ezer Ft működési célú támogatás
értékű bevétellel, központi kezelésű előirányzatból, 114 ezer Ft saját bevétellel, 753 ezer Ft költségvetési hiány
belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 1.649 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 109
ezer Ft személyi juttatással, 27 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 1.213 ezer Ft dologi kiadással, valamint 300
ezer Ft felhalmozási célú kiadással A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az I. félévben nem
módosította.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak
szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2018. június 30. napjáig:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Teljesítés %-a
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány

753

753

753

100,0

Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési
támogatása

782

782

2387

305,2

0
114
1.649

0
114
1.649

0
108
3.248

94,7
196,9

Műk célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól
Saját bevétel
Bevétel Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Műk. célú támogatás ért. kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások Összesen

Eredeti
109
27
1.213
0
300
1.649

Módosított
109
27
1.213
0
300
1.649

Teljesítés
45
18
490
0
0
553

Teljesítés %-a
41,2
66,6
40,3
0
0,0
33,5

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. június 30. napján 2.675 ezer Ft pénzkészlettel
rendelkezik (pénztár 43 ezer Ft, bankszámla 2.632 ezer Ft). Az önkormányzat elnöke 2018. június 20-án 20 ezer Ft
vásárlási előleget vett fel, melynek elszámolására 2018. július hónapban került sor.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. június 30. napjáig bevételi előirányzatát 196,9 %ban, kiadási előirányzatát pedig 33,5 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 782 ezer Ft,
melynek kiutalására teljes összegben sor került. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi működési támogatásán felül
további működési támogatásra jogosult a 11/2018.(III.14.) EMMI rendelet alapján, melynek összege 183 ezer Ft, a
többlettámogatás kiutalására a 2018 évi támogatás II. kifizetésével együtt került sor 2018. június 13-án.. A
feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2017. január 1. és 2017.
december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évre 1.423 ezer Ft
feladatalapú támogatásra jogosult, melynek kiutalására teljes összegben sor került a beszámolási időszakban.
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A saját bevételek között elszámolt 108 ezer Ft-ból 102 ezer Ft a batyus bál belépődíját, 5 ezer Ft a magán célú
telefon költség megtérítését és 1 ezer Ft összegben kamat bevételt foglalja magába.
A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi maradványa 753 ezer Ft, mely a 2017. évi feladatalapú támogatásból maradt
meg, mely összegből az alábbi feladatokra lett felhasználva összesen 224 ezer Ft :
26 ezer Ft a 2018. január 7-én a málenkij robot megemlékezés költségeire,
23 ezer Ft a 2018. január 13-án a Pécsen megrendezésre került Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat
Gála rendezvényének költségére,
125 ezer Ft a 2018. február 10-én megrendezett sváb batyus bál költségeire,
50 ezer Ft a 2018. március 21-22-én és 26-án megszervezett Osternfest (húsvéti kézműves )foglalkozások
anyagköltségére.
A nemzetiségi önkormányzat a 2017. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról 7/2018. (I.22.) NNÖ
határozatában az alábbi költségekről döntött még:
300 ezer Ft Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére (a kézirat 1945-ös málenkij robotra való
elhurcolás, illetve az ott átélt események rögzítése). Az önkormányzat kiadói jogosultsággal nem rendelkezik, ezért a
feladat megvalósítása érdekében jelenleg tárgyalások folynak. Célszerű a jogszerű megvalósulás érdekében ezen
feladat forrásának újbóli kijelölése, ami azt jelenti, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére megjelentetni a
kéziratot.
40 ezer Ft „Svábok bejövetele” című könyv bemutatójának költségeire.
A nemzetiségi önkormányzatnak 2018. február 10-én megrendezett sváb batyus bál tervezett költségeihez képest
189 ezer Ft összegű maradvány keletkezett, melynek felhasználásáról nem született döntés a beszámoló készítése
időszakában, illetve a Muth Ádám kéziratának megjelentetésének átütemezése miatt 300 ezer Ft összegű
támogatás felhasználásáról is rendelkeznie kell. A 2017. évi feladatalapú támogatást a nemzetiségi önkormányzat
2018. december 31-ig használhatja fel, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség keletkezik.
Kiadásként 553 ezer Ft teljesült, mely összegből 45 ezer Ft személyi juttatásként lett elszámolva, mely összeg
reprezentációs költség címén merült fel, 18 ezer Ft a munkaadókat terhelő járulék, melyből, 10 ezer Ft az
egészségügyi hozzájárulás, 8 ezer Ft a munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció
után. Az önkormányzat 490 ezer Ft összegű dologi kiadást használt fel.
A Nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás
alapján folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az iskola tanulói színes műsorral léptek fel 2018. február 10-én a
nemzetiségi önkormányzatunk által megszervezett sváb batyus bálon.A nemzetiségi önkormányzat 2018. március
21-22-én Osternfest (kézműves) délutánokat szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló
felső tagozatosai részére. A önkormányzat 2018. április 18-án Szarvason Nemzetiségi Konferencián vett részt, ahol
az Iskola tanulói műsorral köszöntötték a megjelenteket. Az iskola tanulói részt vettek 2018. április 25-én az orosházi
német hét keretében német írásbeli versenyen, 2018. április 27-én pedig a vers és prózamondó versenyen ahol jó
eredményt értek el. A nemzetiségi önkormányzat részt vett 2018. május 24-én Vésztőn a "Fedezd fel Vésztőt"
vetélkedőn, ahol az iskola tanulói kiemelkedő helyezést értek el. Az Önkormányzat képviseletében megjelent 2018.
június 7-én a Kis Bálint napon, valamint 2018. június 16-án a ballagási ünnepségen.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda német nemzetiségi programban résztvevő óvodásai részére a
nemzetiségi önkormányzat 2018. március 26-án Osternfest (húsvéti kézműves foglalkozást)szervezett.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi munkatervéből a fent felsoroltakon kívül a további programokat
valósította meg: 2018 január 7-én megszervezésre került a gyomai evangélikus templom falára elhelyezett
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére elkészült emléktáblánál a megemlékezés. A
nemzetiségi önkormányzat részt vett 2018. január 13-án a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából
Pécsen megrendezésre került gálán. A nemzetiségi önkormányzat 2018. január 14-én Gyulán részt vett a”Málenkij
robotra” elhurcolás megemlékezésen, 2018. január 20-án Orosházán a Sváb batyus bálon, valamint 2018. január
21-én Eleken a „málenkij robot” megemlékezésen. A nemzetiségi önkormányzat 2018. május 6-án az evangélikus
templomban megtartotta a Muttertagot (anyák napját) sok német nyelvet tanuló gyermek és szülei részvételével, az
édesanyák köszöntéséhez önkormányzatunk vásárolta meg a virágot.
A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen vesz részt Gyomaendrőd Város rendezvényein: 2018. február 25-én
részt vett a kommunista diktatúra áldozatainak megemlékezésén, a 2018. március 15.-i ünnepségen, 2018. március
20-án csendőrsortűz áldozatainak megemlékezésén, a Hősök napján 2018. május 27-én koszorúzáson, valamint
2018. június 4-én az Összetartozás napjáról való megemlékezésen.
A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásaként 300 ezer Ft-ot tervezett, mely összegből az óvodás és iskolás
gyerekek részére a nemzetiségi rendezvényeken való fellépésekhez sváb ruhák készíttetését tervezte, melynek
költség felhasználására a beszámolás időszakában még nem került sor.
6

A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy tárgyalja meg az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, kérem az alábbi határozati javaslat alapján annak
elfogadását.
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2018. költségvetés I. félévi teljesítéséről"
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 2018. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. augusztus 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi feladatalapú támogatás 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
támogatásból 2017. évben 478.840 Ft-ot használt fel az alábbi feladatokra:
·
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Kisbálint 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 9. 747 Ft,
·
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 átvállalta 115.000 Ft összegben,
·
A Békés Megyei Önkormányzat által 2017. szeptember 2-án szervezett 2. nemzetiségi megyenapon való
részvétel költségére 34.000 Ft,
·
Almáskamaráson 2017. október 14-én megrendezésre kerülő Békés Megyei Németek Kulturális Napján
felmerülő költségek 23.311 Ft.
·
„Örökség-Kultúra”Oktatási E-Tudásbázis Szerkesztősége felhívására a Kincskereső program keretében
interjúk készítése a település (közösség) múltját/jelenét jól ismerő, (el)ismert személyiséggel Dr szonda Istvánnal 90.
000 Ft,
·
2017. november 10. napján tervezi megszervezte a Márton napot, valamint a Blickpunt kiállítás költségére
felmerült 106.782 Ft.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évre áthúzódó 2017. évi feladatalapú támogatás 752.856 Ft összegéből
224.424 Ft az alábbi feladatokra lett felhasználva:
·
2018. január 7-én Málenkij robot megemlékezés költségére 25.400 Ft,
·
2018. január 10-én az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat Pécsen megrendezett gála műsorán való
részvétel költségére 23.530 Ft,
·
2018. február 10-én az önkormányzat által megszervezett Sváb Batyus bál költségeire 125.494 Ft,
·
2018. március 21-22, és 26-án megtartott Húsvéti kézműves foglalkozás költségére 50.000 Ft.
A nemzetiségi önkormányzat döntött még az alábbi feladatokról:
·
„Svábok bejövetele ” című könyv bemutatójának felmerülő költségére elkülönített 40.000 Ft-ot,
·
Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére ( a kézirat 1945-ös Málenkij robotra való elhurcolás
illetve az ott átélt események rögzítése) 300.000 Ft. Az önkormányzat kiadói jogosultsággal nem rendelkezik, ezért a
feladat megvalósítása érdekében jelenleg tárgyalások folynak. Célszerű a törvényes megvalósulás érdekében ezen
feladat forrásának újbóli kijelölése, ami azt jelenti, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére megjelentetni a
kéziratot.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. február 10-én megvalósított batyus bál megszervezése során a tervezett
költségekhez képest 188.432 Ft megtakarítás keletkezett, melynek felhasználásáról döntenie szükséges, valamint a
Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére elkülönített 300 000 Ft összeg más célra történő
felhasználásáról is szükséges dönteni. A nemzetiségi önkormányzat a rendelkezésre álló 488.432 Ft-ot az alábbi
2018. évi soron következő feladatai megvalósításához tudja felhasználni:
·
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 20 fő első osztályos német nemzetiségi tanulói részére „Schultüte”
készítésének költségére 30.000 Ft összeget tervez,
·
2018. szeptember 1-én Békécsabán megrendezésre kerülő Békés Megyei Nemzetiségi nap útiköltség,
étkezés költségére, gyomai fellépők díjazására 100.000 Ft összeget tervez, A megyei önkormányzat elnöke felkérte
nemzetiségi önkormányzatunkat arra, hogy a rendezvényen Gyomaendrőd adja a műsort. A rendezvényen A Kis
Bálint Általános Iskola német nemzetiségi tanulói, a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus és a Körösmenti
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Táncegyüttes fog fellépni.
·
2018. október 20-án a Békés Megyei Német Anyanyelvi és Kulturális Napon való részvétel költségeire (
étkezés, személyszállítás) 59.000 Ft összeget tervez.
·
A nemzetiségi önkormányzat megalakulása 20. évfordulója alkalmából 2018. decemberben nemzetiségi
napot szervez, melynek felmerülő költségeire 300 ezer Ft-ot különít el.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg és kérem az alábbi
határozati javaslatok alapján azok elfogadását.

1. döntési javaslat
""Schultüte" készítés költsége"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján az elsős nemzetiségi tanulói részére „ Schultüte”
készítésének költségére 30 ezer Ft-ot különít el 2018. évi költségvetésében, melynek forrásaként a 2017. évi
feladatalapú támogatást jelöli meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Békés Megyei Nemzetiségi Napon való részvétel "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. szeptember 1-én
Békéscsabán megrendezésre kerülő Békés Megyei Nemzetiségi Napon való részvétel költségeihez (étkezés,
személyszállítás, fellépők díjazása) 100 ezer Ft-ot biztosít a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napján való részvétel költsége"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. október 20-án Békésen
megrendezésre kerülő Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális napján való részvétel költségeihez (étkezés,
személyszállítás) 59 ezer Ft-ot biztosít a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Nemzetiségi Nap rendezvény költségeinek biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. decemberben az
önkormányzat 20 éves megalakulása alkalmából Nemzetiségi Napot szervez, melynek felmerülő költségeire 300
ezer Ft keretösszeget biztosít a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. augusztus 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2018. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 9. melléklete alapján az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogató Hatóság) az Emberi Erőforrás Minisztérium honlapján 2017.
április közepén közzé tette a nemzetiségi önkormányzatokat megillető 2018. évi feladatalapú támogatásának
pontszámait és várható összegét.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2018. évi feladatalapú támogatás megállapítása során a
Támogató Hatóság az előző évi döntései alapján 55 pontban részesítette, ami 1.422.686 Ft összegű támogatást
biztosít az önkormányzat számára, melyről a Támogatói okirat is aláírásra került 2018. április 24-én. A költségvetési
törvény alapján a 2018. évi feladatalapú támogatást a nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 31-ig
használhatják fel.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatásának 1.423 ezer Ft összegű előlegét az alábbi
feladatokra kívánja felhasználni:
·
Az önkormányzat hagyományos jelleggel 2018. november 10-én meg szeretné szervezni hagyományos
rendezvényét a Márton napot, mely rendezvénybe bevonja a Gyomaendrődi Kis Bálint általános Iskola tanulóit és
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodát. A rendezvény költségeire 150 ezer Ft-ot különít el,
·

A nemzetiségi önkormányzat 2018. december hónapban adventi kézműves foglalkozást szervez a
Gyomaendrődi Kis Bálint általános Iskola német nyelvet tanuló diákjai és Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda német nemzetiségi programban részt vevő óvodásai részére, a felmerülő költségekre 80 ezer Ft-ot
különít el,
·
Muth Ádám kéziratának megjelentetésének költségére ( a kézirat 1945-ös málenkij robotra való elhurcolás
illetve az ott átélt események rögzítése) 300 ezer Ft-ot biztosít.
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi feladatalapú támogatást 2019. évben az alábbi feladatok kiadásaira szeretné
felhasználni: megvalósítani:
·
2019. január hónapban a „málenkij robot” megemlékezés kiadásaira,
·
2019. január hónapban a Országos Német nemzetiségi Önkormányzat Budapesten megrendezésre kerülő
Gála rendezvény (utazás, étkezés) kiadásaira,
·
2019. március hónapban megszervezésre kerülő Osternfest (húsvéti kézműves foglalkozás) kiadásaira,
·
2019. tavaszán az önkormányzat meg szeretne látogatni Magyarországon egy svábok lakta települést, azzal a
céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományaival.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

1. döntési javaslat
"Mártonnapi 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 10-én
megrendezésre kerülő Márton Napi rendezvény felmerülő költségeire 150 ezer Ft forint keretösszeget jelöl ki a 2018.
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:
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Határidő: azonnal
2. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola német nyelvet tanuló diákjai részére, valamint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda német nemzetiségi programjában részt vevő óvodásai részére 2018. december hónapban megszervezésre
kerülő adventi kézműves foglalkozás felmerülő költségeire 80 ezer Ft forint keretösszeget jelöl ki a 2018. évi
feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Muth Ádám kéziratának megjelentetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Muth Ádám kéziratának
megjelentetésének költségére (a kézirat 1945-ös málenkij robotra való elhurcolás, illetve az ott átélt események
rögzítése) 300 ezer Ft összeget biztosít a 2018. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. augusztus 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola kérelme
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola a mellékelt kérelmet nyújtotta be önkormányzatunkhoz, melyben az
iskola német nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusai részére 5 db nemzetiségi tankönyv biztosítást kérte 26.390 Ft
összegben., továbbá a német nemzetiségi nyelv oktatásában részt vevő három pedagógus részére német
nemzetiségi/hagyományőrző viselet biztosítását kéri a nemzetiségi kulturális rendezvényeken való színvonalas
fellépésekhez és megjelenéshez.
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói az elmúlt években színvonalas műsort adtak a nemzetiségi
kulturális rendezvényeken( sváb batyus bálon, Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napján, Szarvason
megrendezett Gál Ferenc Főiskola által megszervezett Nemzetiségi Konferencián). A nemzetiségi önkormányzat
2018. évi költségvetése elfogadása során döntött a német nemzetiségi tanulók részére német jellegű kékfestő
szoknyák készítésének költségvetési keretéről, mellyel lehetőséget biztosít felmenő rendszerben, hogy minél több
korosztály fellépésével színesítse rendezvényeit. A német nemzetiségi pedagógusok a sváb táncok betanításában
és bemutatásában is részt vesznek, ezért a színvonalas fellépéshez és megjelenéshez a tanulókkal összhangban
lévő nemzetiségi viselet használata indokolt.
Nemzetiségi Önkormányzatunk a 3 fő német nemzetiségi pedagógus részére a német nemzetiségi viselet
elkészítésének költségét az önkormányzat 2018. évi működési támogatása terhére tudja biztosítani. A mellékelt
vállalkozó árajánlata alapján 1 fő részére a női viselet elkészítésének költsége 18.650 Ft, a 3 fő viselete
várhatóan 55.950 Ft, kerekítve 56 ezer Ft kiadással jár. A viseleteket a nemzetiségi önkormányzat megvásárolja és
használatra átadja a pedagógusok részére a nemzetiségi rendezvényeken való fellépések színvonalas
megvalósítása céljából.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg és kérem az alábbi
határozati javaslatok alapján azok elfogadását.
1. döntési javaslat
"Nemzetiségi tankönyv biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános iskola német nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusai részére 27 ezer Ft összegben német nemzetiségi
oktatáshoz szükséges 5 kötetes tankönyvet megvásárolja, melynek forrásaként a 2018. évi működési támogatást
jelöli ki.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Nemzetiségi viselet biztosítása nemzetiségi pedagógusok részére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános iskola 3 fő német nemzetiségi pedagógusa részére 56 ezer Ft összegben német nemzetiségi viseletet
készíttet el, a felmerülő költséget a 2018. évi működési támogatásból biztosítja. Az elkészült német hagyományörző
viseletek az önkormányzat tulajdonát képezik, melyeket az önkormányzat átad a Kis Bálint Általános Iskola
13

pedagógusainak a nemzetiségi rendezvényeken való fellépések színvonalas megvalósítása céljából.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. augusztus 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda kérelme
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a mellékelt kérelemében kérte a két német nemzetiségi
óvodapedagógusa számára német nemzetiségi viseletet biztosítását.
A nemzetiségi programban résztvevő óvodások már az elmúlt években színvonalas műsort adtak nemzetiségi
önkormányzatunk sváb batyus bál rendezvényén. A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetése elfogadása
során döntött a német nemzetiségi óvodások részére német jellegű kékfestő szoknyák készítésének költségvetési
keretéről, mivel az óvodások még önálló műsort nem tudnak előadni, ezért a felkészítő óvodapedagógusok
közreműködéséhez a német nemzetiségi viselet használatát szükségesnek tartja.
Nemzetiségi Önkormányzatunk a 2 fő német nemzetiségi óvodapedagógus részére a német nemzetiségi viselet
elkészítésének költségét az önkormányzat 2018. évi működési támogatása terhére tudja biztosítani. A mellékelt
vállalkozó árajánlata alapján 1 fő részére a női viselet elkészítésének költsége 18.650 Ft, a 2 fő viselete várhatóan
37.300 Ft, kerekítve 38 ezer Ft kiadással jár. a A viseleteket a nemzetiségi önkormányzat megvásárolja és
használatra átadja a pedagógusok részére a nemzetiségi rendezvényeken való fellépések színvonalas
megvalósítása céljából.
Kérem, a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg és kérem az alábbi
határozati javaslat alapján annak elfogadását.
Döntési javaslat
"Kistérségi Óvoda kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda 2 fő német nemzetiségi óvodapedagógusa részére 38 ezer Ft összegben német
nemzetiségi viseletet készíttet el, a felmerülő költséget a 2018. évi működési támogatásból biztosítja. Az elkészült
német hagyományőrző viseletek az önkormányzat tulajdonát képezik, melyeket az önkormányzat átad a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda óvodapedagógusainak a nemzetiségi rendezvényeken való
fellépések színvonalas megvalósítása céljából.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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