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Tisztelt képviselő-testülete!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. és 27-29.§-ában meghatározottak alapján Gyomaendrőd Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó költségvetési határozat tervezetét a nemzetiségi
önkormányzat elnöke február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2018 évi költségvetésének alapja Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény, melynek 9. melléklete szabályozza a nemzetiségi önkormányzatokat megillető nemzetiségi
támogatások felhasználását.
A költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ének 2. számú függelékét
képező, a két önkormányzat között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban szabályozásra került a
nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának rendje, melynek részét képezi az adott évre vonatkozó költségvetés
elkészítésének szabálya. Az együttműködési megállapodás alapján elkészült Gyomaendrőd Város Német
Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi költségvetési határozatának tervezete.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezet összeállításánál az alábbi szempontokat
vettük figyelembe:
Bevételek alakulása
A települési önkormányzatok működésének legfőbb forrásai az állam által a nemzetiségi célú előirányzatból nyújtott
feladatarányos támogatások, melyek működési költségvetési támogatásból és feladatalapú költségvetési
támogatásból tevődnek össze. A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a
feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.
Működési költségvetési támogatás
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát 2019. évben a 2019. évi központi költségvetési törvény
alapján 1040 ezer Ft összegű működési költségvetési támogatás illeti meg.
Feladatalapú költségvetési támogatás
A nemzetiségi önkormányzat feladatalapú támogatás megállapítása a képviselő-testület előző évi döntései alapján
az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a./ nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b./ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c./ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok.
A feladatalapú támogatás megállapítása során, a Támogató az előzőekben meghatározott szempontok
figyelembevételével a helyi nemzetiségi önkormányzatonként meghatározza a feladatalapú költségvetési
támogatásban való részesedésre vonatkozó pontszámokat. A nemzetiségi önkormányzatoknak járó 2019. évi
feladatalapú támogatás összege a költségvetési tervezet készítése időszakában nem ismert. A Német nemzetiségi
önkormányzat 2018. évben 1.423 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült. A feladatalapú támogatás
összege 2019. évre vonatkozóan változhat, ugyanis minden évben a megelőző évben hozott döntések képezik a
támogatás alapját. A nemzetiségi önkormányzatnak 2019. évre járó feladatalapú támogatás pontos összegének
ismeretében célszerű meghatározni a felhasználására feladatokat és beépíteni a 2019. évi költségvetésébe.
Saját bevételek
A nemzetiségi önkormányzat saját bevétele telefon magáncélú beszélgetés megtérítéséből, illetve kamatbevételből
származik
Kiadások alakulása
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján együttműködési megállapodást kötött,
melyben a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a települési Önkormányzat ingyenes használatra biztosítja
székhelyén a testületi ülések megtartásához szükséges helységet, ezáltal a nemzetiségi önkormányzatnak nem
merül fel ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos kiadása. A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2019. évi költségvetéséből
biztosítani kell a működési kiadások fedezetét, a nemzetiségi közügyek (a nemzetiséghez tartozók érdekeinek
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kifejezésre juttatása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának megvalósítása és megőrzése) intézésével
kapcsolatos költségeket, valamint a tervezett programjainak költségeit.
A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi célja:
- a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával együttműködve a német nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó
feladatok tovább folytatása. Az önkormányzat a német nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása érdekében a
húsvéthoz, adventhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat szervez, valamint helyi és megyei szintű német
nemzetiségi rendezvények szervezése a diákok közreműködésével. Az első osztályos német nyelvet tanulók
megajándékozására „Schultüte” készítése. A Márton nap hagyományainak megismertetése iskolai szinten
- a hagyományos jelleggel batyus sváb bál megrendezése a német nemzetiségi kultúra megőrzése céljából.
- rendszeresen részt kíván venni a Békés Megyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek,
valamint országos szintű német nemzetiségi önkormányzat és szervezetek országos programjain, figyelemmel
kísérve ez által a német nemzetiséget érintő feladatokat.
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodával együttműködve a német nemzetiségi nyelv oktatásban
résztvevő óvodások bevonása a húsvéthoz és adventhez kapcsolódó kézműves foglalkozásba. A Márton nap
hagyományai megismertetése az óvodás korúak körébe, valamint óvodások bevonása a német nemzetiségi
kulturális rendezvényeken való közreműködéssel.
- a német evangélikus egyházzal való együttműködési megállapodás alapján közös programok szervezése..
A nemzetiségi önkormányzat kiadásai körében 80 ezer Ft összegű személyi kiadásként lett megtervezve, mely a
tervezett reprezentációs kiadásokat tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzatnak a zártkörű rendezvényhez
kapcsolódó reprezentációs kiadása után várhatóan 40 ezer Ft összegű munkaadókat terhelő járulék (Egészségügyi
hozzájárulás, Munkaadót terhelő Szja) fizetési kötelezettsége keletkezik.
A nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadásai között 2.191 ezer Ft összegű költség lett megtervezve. az
önkormányzat rendezvénytervében meghatározott feladatai kiadásaira.
2018. évi gazdálkodás maradványa
A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során 1259 ezer Ft pénzmaradványa keletkezett, mely összeg
a 2019. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A maradvány összege a2018. évi feladatalapú
támogatásból maradt meg, mely összeget a nemzetiségi önkormányzat 2019. december 31. napjáig használhat fel.
1. A nemzetiségi önkormányzat 27/2018.(VIII.13.) NNÖ határozatában döntött Muth Ádám kéziratának
megjelentetésének költségére (a kézirat 1945-ös málenkij robotra való elhurcolás , illetve az ott árélt események
rögzítése) 300 ezer Ft összeget biztosított, melynek megvalósítása áthúzódik 2019. évre.
2. A nemzetiségi önkormányzat37/2018.(XI.30.) NNÖ határozatában döntött 2019. évben a THEATER JETZT
társulat egy német nyelvű előadásának bemutatásának megszervezéséről Gyomaendrődön, melynek
megvalósítására 300 ezer Ft költségkeretet biztosított a 2018. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználására.
3. A nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete 38/2018.(XI.30.) NNÖ határozata alapján 593 ezer Ft 2018. évi
várhatópénzmaradvány 2019. évre áthúzódó feladatok felhasználásáról döntött. Az önkormányzat a az előzőekben
meghatározott feladatokon kívül 659 ezer Ft tényleges maradványát az alábbiak szerint tervezi felhasználni:
· 13 ezer Ft összegben 2019. január hónapban a málenkij robot megemlékezés költségeire,
· 30 ezer Ft összegben 2019. január hónapban a Budapesten megrendezett Országos Német Nemzetiségi
Önkormányzat Gála rendezvény (útiköltség, étkezés) költségeire,
· 150 ezer Ft összegben a 2019. február hónapban megrendezésre kerülő sváb Batyus bál rendezvény költségeire,
· 80 ezer Ft összegben 2019. április hónapban megszervezésre kerülő Osternfest (húsvéti kézműves) foglalkozás
anyagköltségére,
226 ezer Ft összegben 2019. évben az önkormányzat meg szeretne látogatni Magyarországon egy sváb lakta
települést, azzal a céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományaival,
·
40 ezer Ft „ Svábok bejövetele” című könyv bemutatójának költségeire,
·
120 ezer Ft 2019. május 11-én Eleken megrendezésre kerülő Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális
Napja költségeire ( személyszállítás, étkezés stb) tervezi felhasználni.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési mérlegét a bevételeket és kiadásokat
az alábbi táblázat tartalmazza:
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel

Kiadás
2018. évi 2019.
terv
évi terv

Saját bevétel
Működési célú. támogatás
nemzetiségi önkormányzatok
feladatarányos költségvetési

114
782

12 Személyi juttatás
1040 Munkaadókat terhelő
járulék
3

2018.
évi
terv

109
27

2019.
évi
terv

80
40

támogatás
Műk. célú nemzetiségi
támogatás pályázat alapján
Működési célra átvett
pénzeszköz államháztartáson
kívülről
Működésre átvett pénzeszköz
államháztartáson belülről
Működési bevételek
összesen
Költségvetési hiány belső
finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány
működésre
Bevételek összesen

0

0 Dologi kiadás

0

0 Működési célú
támogatás
államháztartáson belül

896
753

1649

1.213

2.191

0

0

1052 Működési kiadás
összesen
1259 Fejlesztési kiadások
tárgyi eszköz beszerzés

1.349

2311

300

0

2.311 Kiadások összesen

1.649

2.311

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata elnöke által
beterjesztett a nemzetiségi önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetési határozattervezet megtárgyalását és
elfogadását.

1. döntési javaslat
"2019. évi költségvetés"
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 a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetését
a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.311 ezer forint összegben,
b) kiadási főösszegét 2.311 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1052 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 1259 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 ezer forint
a 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 0 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 80 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 40 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.191 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának összege 0 ezer forint, melyből
a) Felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) Beruházási kiadás 0 ezer forint,
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
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5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) a kis összegű beszerzések,
b) munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.
1. melléklet a /2019.(…)NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2019. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer
forintban
A
B
C
megnevezés
2018. évi
2019. évi
eredeti
eredeti
előirányzat
előirányzat
1.
Intézményi működési bevétel
114
12
2.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
782
1040
3.
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
782
1040
önkormányzat működéséhez
4.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
5.
Működési bevétel összesen
896
1052
6.
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson
7.
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
1259
12.
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
13.
Tárgyévi bevételek összesen
1 649
2 311
14.
Személyi juttatás
109
80
15.
Munkaadókat terhelő járulék
27
40
16.
Dologi kiadás
1 213
2191
17.
Működési célú támogatásértékű kiadás
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
2311
22.
Felújítás
0
0
23.
Beruházás
300
0
24.
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
25.
Felhalmozási kiadás összesen
300
0
26.
Finanszírozási kiadások
0
0
27.
Tárgyévi kiadás összesen
1 649
2311

2. melléklet a /2019.(…) NNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2019. évi előirányzat felhasználási terve
Adatok
ezer forintban
A
B
C
D
E
F
G H I
J
K
L
M
N
2019.évi terv
2019. évi
Megnevezés
januárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaugusztus szeptemberoktóbernovemberdecembereredeti
előirányza
1. Bevételek
Működési célú
támogatás
államháztartáson
2. belülről
520
0
0
0
0 520
0
0
0
0
0
0
104
Működési célú
támogatás
államháztartáson
3. kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Saját bevétel
0
0
3
0
0
3 3 0
0
3
12
5

2018. évi
5. maradvány
Bevételek
6. összesen
7. Kiadások
8. Személyi juttatás
Munkaadói
9. járulék
10.Dologi kiadás
Működési célú
11.támogatás
Működési kiadás
12.összesen
Fejlesztési
13.kiadások
Kiadások
14.összesen

0

0

0 1259

0

0

0

0

0

0

0

0

125

520

0

3 1259

0 523

0

0

3

0

0

3

231

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0
101

0
188

40
0
0
48 694 208

0
87

0
87

0
388

0
127

0
88

0
88

0
87

4
219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

268

88 694 208

87

87

388

127

88

88

87

0

0

0

0

0
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2018. évi maradvány 2019. évi felhasználása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 38/2018. (XI. 30) NNÖ
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. évben ténylegesen keletkező
659 ezer Ft összegű 2018. évi feladatalapú támogatás maradványát
· 13 ezer Ft összegben 2019. január hónapban a málenkij robot megemlékezés költségeire,
· 30 ezer Ft összegben 2019. január hónapban a Budapesten megrendezett Országos Német Nemzetiségi
Önkormányzat Gála rendezvény (útiköltség, étkezés) költségeire,
· 150 ezer Ft összegben a 2019. február hónapban megrendezésre kerülő sváb Batyus bál rendezvény költségeire,
· 80 ezer Ft összegben 2019. április hónapban megszervezésre kerülő Osternfest (húsvéti kézműves) foglalkozás
anyagköltségére,
· 226 ezer Ft összegben 2019. évben az önkormányzat meg szeretne látogatni Magyarországon egy sváb lakta
települést, azzal a céllal, hogy megismerkedjen annak hagyományaival,
· 40 ezer Ft „ Svábok bejövetele” című könyv bemutatójának költségeire,.
· 120 ezer Ft 2019. május 11-én Eleken megrendezésre kerülő Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális
Napja költségeire (személyszállítás, étkezés stb) tervezi felhasználni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. február 11-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2019. évi munkaterv és programterv
Hack Mária elnök, Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata /2012.(IV.23.) NNÖ határozatával elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzatának 39. pontja értelmében a testület éves munkatervet készít. A munkatervet az elnök terjeszti
a képviselő-testület elé. A nemzetiségi önkormányzat munkaterve tartalmazza képviselő testületének 2019. évi
munkatervét, illetve programtervét a tervezett rendezvényekre vonatkozóan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a nemzetiségi önkormányzatunk 2019. évi munkatervéről és programtervéről
szóló előterjesztés megvitatását.
Döntési javaslat:
1. döntési javaslat
"2019. évi munkaterv"
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 2019. évi munkatervét elfogadja az
alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2019. évi munkaterve
Február hónap
- A nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megalkotása
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Április hónap
- A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi feladatalapú támogatásának tervezett felhasználásáról döntés
- A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
- Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Augusztus hónap
- Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
November hónap
- A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
- A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója
- Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Közmeghallgatás
-

Beszámoló a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és elvégzett munkájáról
Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi terveiről

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. döntési javaslat
"2019. évi programterv"
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 2019. évi programtervét elfogadja
az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2019. évi programterve
Január:
A kényszermunkára történt elhurcolás 74. évfordulójára emlékezés megszervezése
2019. január 06.
Helyszín: Evangélikus templom
Magyarországi Német Önkormányzatok Napján 2019. január 12-én, a gálán való részvétel.
Helyszín: Budapest, Kongresszusi Központ
Szalagavató: Szent Gellért Általános Iskola Gimnázium
2019. január 18.
Helyszín: Varga Lajos Sportcsarnok
Emlékezés a kitelepítési emlékműnél, koszorúzás, istentisztelet.
Helyszín: Elek, 2019. január 19.
Batyus bál
2019. január 19.
Helyszín: Orosháza
Németvárosi disznótor
2019. január 26.
Helyszín: Gyula
Békés Megyei Német Önkormányzatok ülése
2019. január 30.
Helyszín: Békéscsaba, Megyei Önkormányzati Hivatal
Február:
Batyus bál megszervezése
2019. február 09.
Helyszín: Gyomaendrőd, Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gy-Cs-H- Kistérségi Óvoda-ovivacsorán való részvétel
Helyszín: Kállai Ferenc Kulturális Központ
2019. február 16.
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjáról megemlékezés
2019. február 25.

Március:
„Német Kultúra Hete”
2019. március 4-8.
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Helyszín: Orosháza,
1848-49-es szabadságharc és forradalom / városi ünnepség
2019. március 15.
Helyszín: Hősök tere
Csendőrsortűz áldozatairól megemlékezés
2019. március
Szent Imre templom, Hősök tere
Április:
Osternfest - Húsvéti kézműves délután a Kis Bálint Általános Iskola, a Százszorszép óvoda német nemzetiségi,
valamint a német nyelvet tanulók részére
Helyszín: Óvoda és Kis Bálint Iskola
2019. április
Nemzetiségi Konferencia
Helyszín: Szarvas, Gál Ferenc Főiskola
2019. április
A „Theater Jetzt” színtársulat előadása
Helyszín: Kállai Ferenc Kulturális Központ
2019. április
Május:
Ballagás
2019. május 03.
Szent Gellért Katolikus Gimnázium
„Muttertag” édesanyák, nagyszülők köszöntése
Helyszín: Evangélikus templom
2019. május 05.
A Békés Megyei Németek Anyanyelvi és Kulturális Napja
Helyszín: Elek
2019. május 11
A kitelepítés évfordulójára emlékezés Mezőberényben
2019. május 12
Kirándulás, svábok lakta település meglátogatása
2019. május
A németek nyomában „Fedezd fel …..városát” vetélkedő.
A Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület szervezésében
2019. május
Hősök Napjáról megemlékezés
2019. május 26.
Helyszín: Szent Imre templom?
Június:
Összetartozás napja-Trianoni megemlékezés
2019. június 02.
Helyszín: Országzászló
Kis Bálint Napokon való részvétel
2019. június 11-12.
Ballagási ünnepség Kis Bálint Általános Iskola
2019. június15.
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Hazatérés, megemlékezés a kényszermunkára hurcolt személyekről
2019. június 30.
Helyszín: Evangélikus templom
Július:
Ahazatérés évfordulója /malenkij robotról/ emlékezés Gyula, Mezőberény
2019. július 21? 28?
Helyszín: Mezőberény, Gyula
Augusztus:
„Schultüte” készítés az első osztályos tanulók részére, a közösségi szolgálatos diákok bevonásával
2019. augusztus 26-30.
Szent István Napi ünnep
2019. augusztus 20.
Tanévnyitó a Kis Bálint Általános Iskolában /Schultüte átadása a nemzetiségi nyelvet tanuló diákok részére
2019. augusztus 30.
Helyszín: Kis Bálint Általános Iskola
Megyenap
Helyszín: Békéscsaba
2019.augusztus 31. vagy 2019.szeptember 07.
Szeptember:
Október:
„Oktoberfest”- a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezése
Helyszín: Békés, Dübögő Étterem
2019. október
Állami ünnep: október 23-ai ünnepségen megjelenés, koszorúzás
2019. október 23.
November:
Mindenszentek napja közös emlékezés az evangélikus egyházzal
2019. november 1.
Helyszín: Evangélikus templom
Márton Nap a Kis Bálint Általános Iskola, Katona József Művelődési Ház, GYCSH Kistérségi Óvoda közös
szervezésével
2019. november 08.
Helyszín: Kállai Ferenc Művelődési Központ
Békés-Csongrádi Német Iskolaegyesület közgyűlése,
Részvétel „Ki mondja szebben?” vetélkedő /Szent Gellért Katolikus Gimnázium, Kis Bálint Ált. Iskola/
2019. november
Helyszín: Gyula, Mogyoróssy Könyvtár
December:
Adventi hétvégéken való részvétel
2019. december 1. 8. 15. 22.
Adventi istentisztelet /a Kis Bálint Általános Iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjainak szolgálatával
2019. december
Helyszín: evangélikus templom
Weihnachfest-Adventi Kavalkád kézműves foglakozás a Kis Bálint Általános Iskola, a Százszorszép Óvoda német
nemzetiségi, valamint a nyelvet tanuló diákok részére
2019. december
10

Békés Megyei Nemzetiségi Napon való részvétel
2019. december

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. február 11-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött,
helyiséghasználatra és egyéb működési feltételek biztosítására, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat minden év január 31.
napjáig felül kell vizsgálni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 634/2014. (XII.18.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá,
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 44/2014.(XII.4.) RNÖ határozatával
fogadta el a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodást.
A megállapodások rendelkeznek a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról, a nemzetiségi
önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségekről,
a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos szabályokról.
A megállapodások felülvizsgálata során pontosítás szükséges a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésére
vonatkozó rendelkezéseit a belső ellenőrzési jelentés megállapításai alapján a megállapodás Együttműködési
kötelezettség 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső
ellenőrzés feladatát képezi. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelet előírásait, továbbá az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat. A nemzetiségi önkormányzat
belső ellenőrzését az önkormányzati hivatal megbízott belső ellenőre végzi. A belső ellenőrzésre a
kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor.
A megállapodás Nyilvántartási szabályok: 26.és 27. pontja az alábbi szerint módosul:
26. A nemzetiségi önkormányzat iratkezelése az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatában
meghatározottak szerint az önkormányzat ASP iratkezelő szakalkalmazásában történik.
27. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések, stb.) egy eredeti
példányt iktatni kell az ASP iratkezelő rendszerében a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített
iktatókönyvben, mely az irattárba kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a pénzügyi ügyintéző köteles
nyilvántartást vezetni.
28.
A kötelezettségek nyilvántartása az ASP gazdálkodási rendszerében történik. A kötelezettségvállalási
bizonylat az ASP iratkezelő rendszerén keresztül átemelésre kerül az ASP gazdálkodási rendszerbe.
A megállapodást Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. január 31-i ülésén felülvizsgálta és jóváhagyta a
döntési javaslatban foglaltaknak megfelelően.
Kérem a Tisztelt képviselő testületet az előterjesztést tárgyalja meg.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata"
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 elfogadja a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást
a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása illetve gazdálkodási
rendjének lebonyolítására vonatkozóan az alábbiak szerint:
Együttműködési megállapodás
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §. (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban Nj, tv.) 80.§-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Toldi Balázs polgármester) és Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata Gyomaendrőd, Selyem út 124. (képviseli: Hack Mária elnök) együttműködésük szabályait az alábbi
megállapodásban rögzítik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat a Nj. törvény alapján közösen biztosítják a
településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A képviselő-testület ennek érdekében együttműködik a
közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzat alapvető feladata
az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a védelme és képviselete a Nj. törvényben
megállapított feladat és hatáskör ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nj.
törvény előírásai alapján tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok érvényesülését biztosítja
a Nemzetiségi Önkormányzat számára. A Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra kijelölt személy a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: önkormányzati hivatal) Pénzügyi osztályának a
nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézője (továbbiakban: pénzügyi ügyintéző).
A nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítása
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Nemzetiségi Önkormányzat számára székhelyén arra kijelölt helyiséget a
testületi ülések megtartásához, az ügyintézési feladatok ellátásához ingyenes használattal biztosít, az önkormányzat
feladatellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelve. A Nemzetiségi Önkormányzat köteles a
részére használatba adott helyiséget rendeltetésszerűen használni. Az Önkormányzat az irodahelyiségek
berendezése, valamint az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi eszközöket az önkormányzati hivatalban
használatos minőségben biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított helyiséget terhelő közüzemi költségeket a testületi működés
feltételeinek biztosítása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata viseli.
2. A nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) a tárgyi
feltételek mellett biztosítja a személyi feltételeket, amelyek alatt a testületi működéshez kapcsolódó dokumentumok
nyilvántartásának szakszerű és pontos nyilvántartási rendjét értjük. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában rögzített módon biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére a testületi működés és a testületi
ülések előkészítésének feltételeit (meghívók, előterjesztések, postázása, testületi ülések jegyzőkönyveinek
elkészítése, postázása, sokszorosítása). A nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó tevékenységek
koordinációját, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntések nyilvántartását, a
testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátását a jegyzőkönyvvezető végzi. A nemzetiségi
önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Pénzügyi osztály pénzügyi
ügyintézője látja el.
3. A jegyző, vagy az aljegyző részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében, jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye
szerinti helyi önkormányzati hivatal gondoskodik.
2. A nemzetiségi önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan önálló költségvetést kell készítenie.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatban megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági
tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetést kell készíteni. Ezen elemi költségvetési könyvvezetési
kötelezettség a gazdálkodásra vonatkozó könyvek önálló vezetését és önálló beszámoló készítését foglalja
magában.
4. A nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A helyi
önkormányzati hivatal teljesíti a nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetésről szóló adatszolgáltatást a Magyar
Államkincstár területileg illetékes szerve felé az önkormányzati határozat képviselő-testület elé terjesztésének
határidejét követő 30 napon belül.
5. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia
kell:
6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia
kell:
·
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat
csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
·
a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
·
a költségvetési egyenleg összegét,
·
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési és felhalmozási
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cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs törvény szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével
együtt,
·
a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az
adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs
törvény alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit
·
a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
·
a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelni, az évközi többletigények, valamint elmaradt
bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület
rendelkezik.

6. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia
kell:
·
a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat
csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
·
a nemzetiségi önkormányzat engedélyezett létszámát,
·
a költségvetési egyenleg összegét,
·
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
·
a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilizációs törvény szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegével
együtt,
·
a stabilizációs törvény adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az
adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a stabilizációs
törvény alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit
·
a finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatásköröket,
·
a költségvetési határozatban elkülönítetten kell szerepelni, az évközi többletigények, valamint elmaradt
bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület
rendelkezik.
7. Az államháztartásról szóló törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia
kell
Bevételek
·
Állami támogatások
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz: előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban
A Költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának folyamata, határidők:
A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke a központi
költségvetési törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselőtestületének.
Az előirányzat módosítása, átcsoportosítása:
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1. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. pontban foglalt kivétellel a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete dönthet.
2. A nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben
saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
3. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetés készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az eredeti
előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevételi a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselőtestületet tájékoztatja.
2. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – az általa
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
Beszámolás, zárszámadás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a
háromnegyed éves helyzetéről, írásban beszámol a képviselő-testületet. A beszámoló tartalmazza a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a költségvetési egyenleg
alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése teljesülésének várható alakulását.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat a vagyonáról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok
szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadásról szóló elemi beszámolót az elnök hagyja
jóvá.
3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel
összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró
zárszámadást kell készíteni, a zárszámadás során valamennyi bevételeiről és kiadásairól el kell számolni. A jegyző
által elkészített zárszámadási határozattervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési évet követő
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. A képviselő-testület a
zárszámadásról határozatot alkot.
Együttműködési kötelezettség:
1. Annak érdekében, hogy egyrészt a helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségének megfelelő időben el tudja látni, másrészt azért, hogy ezáltal a
Nemzetiségi Önkormányzat a fentebb ismertetett, jogszabályilag meghatározott határnapokig eleget tudjon tenni a
költségvetésével, beszámolással és zárszámadással kapcsolatos kötelezettségeinek közöttük az alábbi
együttműködés szükséges:
2. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles a jegyző részére minden szükséges adatot rendelkezésre bocsátani
ahhoz, hogy a helyi önkormányzati hivatal feladatait időben el tudja látni. Ennek érdekében a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatban megjelölt valamennyi
jogszabályilag előírt határidőt legalább 14 nappal megelőzően rendelkezésre bocsátja a jegyző részére a
feladatának teljesítéséhez szükséges valamennyi, az önkormányzati hivatal nyilvántartásában rendelkezésre nem
álló adatot, ide értve különösen az előirányzat átcsoportosításával és módosításával kapcsolatos előzetes
adatszolgáltatást.
3. A helyi önkormányzati hivatal, mint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására köteles
szerv annak érdekében, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetésével kapcsolatos jogszabályi
határidőknek eleget tudjon tenni, a jogszabályban meghatározott határidőket megelőzően legalább 7 nappal
korábban a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a költségvetéssel kapcsolatos döntéshez szükséges
anyagot.
4. Annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati hivatal. „ A nemzetiségi önkormányzat költségvetése” rész 6.
pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tudjon tenni, a nemzetiségi
önkormányzat elnöke köteles az adatszolgáltatást a hivatal rendelkezésére bocsátani.
5. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott
költségvetéssel és zárszámadással, illetve nem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, úgy a költségvetés és
zárszámadás elfogadásának, illetve a beszámoló elkészítésének határidejét követő hónaptól az állami támogatások
folyósítása felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés megszüntetésére és a támogatás folyósítására a mulasztás
megszüntetését követő hónaptól kerül sor.
6. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső
ellenőrzés feladatát képezi. A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelet
előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.
A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését az önkormányzati hivatal megbízott belső ellenőre végzi. A
belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak
szerint kerül sor.
Törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek
A törzskönyvi nyilvántartást érintő változás kezdeményezése a MÁK felé a helyi önkormányzati hivatal feladata a
nemzetiségi önkormányzat elnökével együttműködésben a változást követő 8 napon belül.
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A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos
rendelkezések
1. A nemzetiségi Önkormányzat vagyona a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálja.
2. A nemzetiségi önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok, és
terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik
3. Az önkormányzat gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért az elnök felel. A
veszteséges gazdálkodás következményeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
4. A nemzetiségi önkormányzat feladata vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség szerint gyarapítása.
5. A nemzetiségi Önkormányzat vagyonairól a nyilvántartást a önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézője vezeti a helyi önkormányzat vagyonától elkülönítetten, amely tartalmazza a megalakuláskor meglévő
vagyont, illetve vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzat
elnöke biztosítja. A leltározás megszervezése az önkormányzati hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjének a
feladata, amelyben a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is közreműködik. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat
törvényben meghatározott oknál fogva megszűnik, köteles a neki juttatott vagyont a tulajdonosnak visszaadni.
6. Az önkormányzat vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az elnök megbízatása is
megszűnik, azonban az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami
támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek, ha nem alakul új képviselő-testület,
akkor a megyei kormányhivatalnak.
7. A nemzetiségi önkormányzati vagyon jogellenes felhasználása esetén – amennyiben a volt tisztségviselő vagy
volt képviselő személyes felelőssége nem állapítható meg – a volt elnököt, elnökhelyettest és a volt képviselőtestület tagokat egyetemleges felelősség terheli, kivéve, ha egyértelműen igazolható, hogy a jogtalan felhasználást
eredményező döntés ellen szavazott.
Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezések:
8. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök, akadályoztatása esetén
az elnök-helyettese jogosult.
9. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló szabad
előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség
ellenjegyzése után történhet kivéve, ha az értéke nem éri el az ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
10. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére jogosult személynek a kormányrendelet alapján a
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettség mellett
pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
11. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra,
érvényesítésre, ellenőrzésre, utalványozásra jogosult személyek nevét és aláírás mintájukat e megállapodás 1.
számú melléklete tartalmazza.
12. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel
nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésének fedezetét.
13. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a)
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel
biztosítja a fedezetet,
b)
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
c)
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
14. A kötelezettségvállalás alapján kiállított számlák kifizetését utalásra a Nemzetiségi önkormányzat elnöke,
akadályoztatása esetén elnökhelyettese aláírásával igazolja.
15. A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és
érvényesíteni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
16. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
17. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a
nemzetiségi önkormányzati önálló fizetési számláján köteles lebonyolítani. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési
számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.
18. A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláján kívül a helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázati
elszámolás kezelésére szolgáló elkülönített számlát vezethet, melyről csak a megjelölt célokra fordítható kiadások
teljesíthetők.
19. A nemzetiségi önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított állami támogatások folyósítása és a
nettó finanszírozás szerinti, valamint a visszafizetések teljesítése érdekében a kincstár által benyújtható beszedési
megbízások teljesítése céljából a nemzetiségi önkormányzat köteles a beszedési megbízás benyújtására történő
felhatalmazást a számlavezetője részére megadni.
20. A nemzetiségi önkormányzat pénzkezelésére vonatkozó szabályait az önkormányzati hivatal házi pénzkezelési
szabályzata rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat készpénzét a házipénztárban kezeli a pénztáros elkülönítetten. A
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nemzetiségi önkormányzat jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési
szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Vásárlási előleggel egy hónapon, azaz 30
napon belül köteles elszámolni (Szja Tv. 72.§ alapján a 31. naptól természetbeni juttatásként adókötelessé válik). A
bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
21. Készpénzt elszámolásra csak névre szólóan, az arra jogosultak utalványozása és csak olyan bizonylat alapján
lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is fel van tüntetve. Ha nyilvánvalóvá válik,
hogy az elszámolásra kiadott összeg a célnak megfelelően nem használható fel, a felvett összeget haladéktalanul
vissza kell fizetni. Ha ugyanazon személy elszámolásra újabb összeget vesz fel, a korábban felvett összeggel akkor
is el kell számolnia, ha az annak elszámolására megjelölt határidő még nem telt el.
22. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Nemzetiségi önkormányzatok könyvvezetésének ellátása a helyi
önkormányzati hivatal feladata, ebből következően az önkormányzati Hivatal érvényben lévő szabályzatait kell
alkalmazni a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan is.
23. Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat és annak nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti a Nemzetiségi
önkormányzat vagyoni és számviteli nyilvántartásait.
Összeférhetetlenségi szabályok:
24. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy
nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
25. A kötelezettségvállalási. pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolásra irányuló
feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,
vagy saját maga javára látná el.
Nyilvántartási szabályok:
26. A nemzetiségi önkormányzat iratkezelése az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatában meghatározottak
szerint az önkormányzat ASP iratkezelő szakalkalmazásában történik.
27. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokból (szerződések, megállapodások, megrendelések, stb.) egy eredeti
példányt iktatni kell az ASP iratkezelő szakrendszerében a nemzetiségi önkormányzat részére hitelesített
iktatókönyvben, mely az irattárba kerül. A kötelezettségvállalást tartalmazó iratokról a pénzügyi ügyintéző köteles
nyilvántartást vezetni.
28. A kötelezettségek nyilvántartása az ASP gazdálkodási szakrendszerében történik. A kötelezettségvállalási
bizonylat az ASP iratkezelő szakrendszerén keresztül átemelésre kerül az ASP gazdálkodási szakrendszerbe.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az fent felsorolt feladatokat
nemzetiségi önkormányzat működésére és gazdálkodására vonatkozóan Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatala keretein belül lássa el.
Záró rendelkezések
1. A jelen megállapodással nem rendezett kérdéseket a vonatkozó jogszabályok alapján (különösképpen: 2011. évi
CLXXIX. törvény (Nj. tv.), 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) és a 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Ötv.), illetve a megállapodást kötő felek egymás közötti egyeztetéssel rendezik.
2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrőd
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között 633/2014. (XII.18.) Gye. Kt határozatával, illetve Gyomaendrőd
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 38/2014.(XII.8.)NNÖ határozatával korábban létrejött megállapodás
hatályát veszti.
Záradék: Az együttműködési megállapodást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete /2019. ( .) Gye. Kt
határozatával, illetve a Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata /2019.() NNÖ határozatával hagyta
jóvá.
Gyomaendrőd, 2019. február

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
polgármestere

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

1. számú melléklet
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Nyilvántartás
a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az ellenjegyzésre,
az érvényesítésre, valamint a szakmai teljesítésigazolásra
jogosult személyekről és aláírás mintájukról
Név
Hack Mária

Beosztás
elnök

Braun Márton

elnökhelyettes

Ugrainé Gróf Éva

ügyintéző

Tóthné Gál Julianna

ügyintéző

Hatáskör
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Kötelezettségvállaló,
utalványozó
szakmai teljesítést igazoló
Ellenjegyző
Érvényesítő
Ellenőr

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Hatáskör gyakorlójának
aláírása

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. február 11-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Német Nemzetiségi díj alapítása
Hack Mária elnök, Ugrainé Gróf Éva
Hack Mária elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évben „Német Nemzetiségi díjat” szeretne alapítani.
Önkormányzatunk német nemzetiségi feladatainak ellátásának együttműködési megállapodás alapján fontos
együttműködési partnere a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. 8 évvel ezelőtt az iskola pedagógiai
programjába bekerült a német nemzetiségi oktatás. Az első nemzetiségi osztály a 2018/2019. tanévben végez. A
tanulók rendszeresen részt vesznek a helyi és megyei német nemzetiségi versenyeken és rendezvényeken
kimagasló eredményekkel. Nemzetiségi önkormányzatunk szeretné megjutalmazni azokat a német nemzetiségi
tanulókat, akik kiemelkedő teljesítményt értek el nemzetiségi versenyeken és rendszeresen rész vesznek a
nemzetiségi programokban.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi önkormányzat tagjai megfogalmazták azon szándékukat, hogy a fent
említett díj odaítélésének feltételei kerüljenek leszabályozásra.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata I. fejezet 3. pontja
értelmében: „A nemzetiségi Önkormányzat jelképeiről, kitüntetéseiről és ezek odaítélésének feltételeiről és
szabályairól, valamint az általa képviselt kisebbség helyi ünnepeiről külön határozatot alkot.”
A kitüntetés szabályainak meghatározására a következőkben teszek javaslatot:
a) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi önkormányzata alapítson kitüntetést „Német Nemzetiségi Díj”
megnevezéssel.
b) A díj formája oklevél és plakett
Plakett esetében meg kellene határozni, formáját méretét, anyagát, illetve a rajta szereplő szöveget…Javaslat: üveg
emlékplakett rajta a”Német Nemzetiségi Díj” ………………….részére, valamint évszám.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 116. § (1) bekezdése
értelmében:
„116. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat - a rendelkezésre álló források keretei között – önként vállalt
közfeladata különösen
a) nemzetiségi intézmény alapítása,
b) kitüntetés alapítása, odaítélése feltételeinek és szabályainak meghatározása,
nemzetiségi pályázat kiírása, ösztöndíj alapítása.
Összefoglalva: a kitüntetés alapítása önként vállalt feladatnak minősül ezért nem számolható el a feladatalapú
támogatás terhére. Az önkormányzat saját bevételei terhére tudja finanszírozni az ezzel kapcsolatos kiadásokat.
A díj évente egy alkalommal 1 végzős tanuló részére adományozható.
A díj átadására minden évben a német nemzetiségi oktatást folytató alapfokú oktatási intézmény ballagási
ünnepségén kerül átadásra június közepén.
A díjra javasolt személy az lehet, aki a helyi alapfokú oktatási intézmény német nemzetiségi tanulójaként kiemelkedő
munkát végez.
A díjazott személyre javaslatot az iskola német nemzetiségi oktatásban résztvevő tanárok tesznek a díj
odaítélésének szempontjai figyelembevétele alapján, melyet az intézmény vezetője aláírásával hagy jóvá. Az
indoklással ellátott javaslatokat minden év május 15. napjáig kell írásban benyújtani a nemzetiségi önkormányzat
Képviselő-testületének.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
Az ajánlott személy tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés alapját képező cselekmény leírását,
bemutatását.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatására, döntésének meghozatalára.
Döntési javaslat
"Német Nemzetiségi Díj odaítélésének feltételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete „Német Nemzetiségi Díj”
kitüntetést alapít, melynek odaítélésének rendjét az alábbi szabályok figyelembevételével határozza meg:
1. A „Német Nemzetiségi Díj” (a továbbiakban: díj) azoknak a gyomaendrődi tanulóknak adományozható akik
gyomaendrődi alapfokú oktatási intézmény valamennyi évfolyamán német nemzetiségi oktatásban részesül, a német
nyelvet anyanyelvi szinten beszéli, és folyamatosan részt vesz a nemzetiségi hagyományőrző rendezvényeken,
versenyeken.
2. A díjból évente egy adományozható.
3. A díj adományozására a német nemzetiségi oktatást folytató gyomaendrődi alapfokú oktatási intézmények
tehetnek javaslatot május 15-éig.
4. A javaslat csak írásban, részletes indokolással ellátva nyújtható be.
5. A díjat Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, a német nemzetiségi oktatást folytató
alapfokú oktatási intézmény ballagási ünnepségén nyújtja át.
6. A kitüntetés kétnyelvű, díszes oklevélből és plakettből áll.
7. Az oklevél tartalma:
a) a kitüntetett neve,
b) a díj megnevezése,
c) az adományozás kelte,
d) az adományozó képviselőjének aláírása,
e) az adományozó pecsétjének lenyomata.
8. A plakett tartalmi elemei: üveg plakett, talpazat, rajta egy álló 10*20-as üveglap, rajta „Német Nemzetiségi Díj”
…………………….(név) részére és az adományozás évszáma.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BEJELENTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. február 11-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések

6. napirendi pont

