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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2015. január 29-i ülésére 

 

Tárgy:  Előterjesztés a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási             

kérelméről 

Előterjesztő:    Tóth József polgármester 

Készítette:       Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető 

Véleményezi:  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ikt. szám:         304 - 3/2015.   

Melléklet:        1db kérelem 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be Polgár Város 

Önkormányzata felé a 2015. évi programok anyagi támogatása céljából. 

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 

elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak 

alapján 

„ a települési nemzetiségi önkormányzatnak, az átalakult nemzetiségi önkormányzatnak és a 

területi nemzetiségi önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi 

önkormányzat) feladatarányos támogatásként 

a) működési költségvetési támogatás és 

b) feladatalapú költségvetési támogatás 

nyújtható.” 

 

A működési költségvetési támogatás egy települési és egy területi nemzetiségi 

önkormányzatra jutó éves összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményként 

minden év január 31-éig teszi közzé.   

A jogszabályban foglaltak szerint általános működési támogatás illeti meg a nemzetiségi 

önkormányzatot a képviselő-testület alakuló ülését követő hónap első napjától, a nemzetiségi 

közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetéül, ilyen költségek 

különösen a rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, a költségtérítés, a tiszteletdíj. 

 

A 2014. évi működési támogatás összege 271 e Ft, a saját bevétel 112 e Ft, az előző évi 

maradvány összege 24 e Ft volt. Ezekből a bevételekből belföldi kiküldetésre 170 e Ft-ot, 

reprezentációra bruttó 147 e Ft-ot, tisztítószerre 60 e Ft-ot, telefonköltségre bruttó 30 e Ft-ot 

terveztek eredeti előirányzatként. A későbbiek során a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

jó tanuló roma gyermekek részére rendezendő programra 130 e Ft-ot, a sportnapra további 

100 e Ft-ot csoportosítottak át.  

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú támogatás címén 438.594 Ft 

összeget kapott a tavalyi évben, melyből családi nap rendezvényre 150 e Ft-ot, egri 

kirándulásra 120 e Ft-ot, sportnapra 120 e Ft-ot használtak fel.  

 

A kérelemben 1 millió Ft összegű támogatást jelöltek meg, amely összegből családi napra 

150 e Ft, kirándulásra 220 e Ft, sportnapra 250 e Ft, jó tanuló roma gyermekek strandolására 

150 e Ft, hagyományőrző táncegyüttes megalakításának költségeire 400 e Ft kerülne 

felhasználásra. 
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A települési önkormányzatok támogatási rendszere az utóbbi években jelentősen átalakult, a 

korábbi normatív finanszírozást a feladatalapú finanszírozás váltotta fel, melynek során az 

önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglalt feladatainak ellátásához 

felhasználási kötöttséggel, nevesített módon, cél megjelölése mellett részesül támogatásban.  

 

A települési önkormányzat feladata többek között az is, hogy a szociálisan rászorult családok 

támogatásáról gondoskodjon.  2015. év március 1-jétől kezdődően a helyi önkormányzatnak 

a tárgyévi iparűzési adó bevétel terhére települési támogatásként kell terveznie a nehéz 

helyzetben lévő családok támogatását, nemzetiségi hovatartozásra tekintet nélkül. Az új 

szabályozás az önkormányzatokra nem kis feladatot ró, hiszen a városban sajnos az 

érintettek aránya magas, annak ellenére, hogy a közmunkaprogramok nyújtotta lehetőségek 

maximális kihasználásával igyekszünk segíteni a családokat a munkából származó 

jövedelem elérésében.  

 

A nemzetiségi önkormányzatok finanszírozási rendszere az előterjesztés első szakaszában 

bemutatásra került, a tavalyi év adataival szemléltetve. 

 

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési koncepcióról szóló 123/2014. (XI. 27.) számú 

határozat 37. pontjában foglaltak szerint az alábbi döntést hozta: 

 

„ A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi működéséhez szükséges forrást az 

állami hozzájárulás és a pályázati úton elnyerhető feladatalapú támogatás biztosítja. Polgár 

Város Önkormányzata a helyiséghasználathoz kapcsolódó költségek fedezetének, valamint a 

gazdálkodási és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges humán erőforrás biztosításával 

2015. évben is hozzájárul a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez.” 

 

Javaslom, hogy a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelméről a 2015. 

évi költségvetési koncepcióban foglaltak szerint  fentiekben határozzon a Képviselő-testület.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 

benyújtott támogatási kérelmet megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Polgár, 2015. január 21. 

 

        

Tisztelettel: 

 

Tóth József 

polgármester 
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Határozati javaslat 

………./2014. (……) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1) A Képviselő-testület a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmében leírt - családi 

nap, kirándulás, sportnap és strandolás - programokhoz kért 1 millió Ft összegű 

költségvetési támogatás megítélését nem tartja indokoltnak. 

 

2) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa.  

   

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József  

polgármester 

 

 

 

 


