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Előterjesztés 
 

aképviselő-testület 2015. április 13.-i ülésére 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásokról, és annak 
felhasználásáról. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évben 379.603 Ft összegű 
működési támogatásra jogosult.  
A működési támogatás összegét a nemzetiségi önkormányzat, a helyi önkormányzat által 
biztosított feltételeket meghaladó, további működési költségek fedezetére használhatja fel.  
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2015. január 1., véghatárideje 2015. december 
31. napja. A költségvetési támogatás terhére a 100.000 Ft értékhatárt meghaladó értékű áru 
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. 
Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is.  
A nemzetiségi önkormányzat köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a 
támogatási összeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni. 
A nemzetiségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2016. január 31-ig köteles 
beszámolót készíteni és átadni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztálya 
részére. A beszámoló tartalmazza a pénzügyi kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
szakmai értékelést a támogatás felhasználásáról, valamint a 100.000 Ft értékhatárt meghaladó 
számlák hiteles másolatát. 
Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a nemzetiségi 
önkormányzat, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére. 
A nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatást két egyenlő részletben kapja meg, a 
költségvetési év április 15-éig és augusztus 15-éig. A feladatalapú költségvetési támogatás 
a költségvetési évet követő év április 30-áig használható fel. A helyi nemzetiségi 
önkormányzat köteles a feladatarányos támogatás felhasználásáról is beszámolni a támogató 
részére. A beszámolóhoz csatolni kell a százezer forint értékhatárt meghaladó számlák 
másolatát.	  
 
A feladatalapú költségvetési támogatás elbírálásnak szempontrendszerét a 428/2012. (XII.29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg. 
 
 
1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok: a nemzetiségi önkormányzat 
működési területén  
 

- a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével,   
érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben,  



- a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében 
folytatott, az anyanyelv használatával a nemzetiségi önkormányzat működési 
területén ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények tevékenységével, 

-  a helyi önkormányzat szociális, ifjúsági feladatainak ellátásával (hatósági 
feladatok kivételével), továbbá  

- a nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését, 
neveléshez, neveléshez-oktatáshoz, médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak 
érvényesítését szolgáló döntési, együttdöntési, véleményezési, javaslattételi jogok 
gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi 
döntések: 

1 döntés: 0-5 pont 
Maximális pontszám: 30 pont 

 
 
2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok: 
 

- kulturális, közművelődési, nevelési, nevelési-oktatási feladatok, 
- hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-ügyekkel összefüggő 

intézményalapítói, intézményfenntartói, szervezési feladatok ellátása,  
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén (intézményi társulásban résztvevő 

települési nemzetiségi önkormányzat esetén a társulás illetékességi területe 
tekintendő működési területnek) a nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási 
feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi 
döntések;  

- a nemzetiségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, 
kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását,  

- saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési 
intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását,  

- más fenntartó által helyben működtetett közművelődési intézménnyel, 
közgyűjteménnyel, médiával való együttműködést, az anyaországi 
kapcsolattartást, és a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi 
önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok 
szervezését szolgáló képviselő-testületi döntések: 
 

1 döntés: 0-5 pont 
Maximális pontszám: 50 pont 

 
3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok: 
 

- a nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködést, a helyi anyanyelvű 
hitéleti tevékenység támogatását szolgáló, az ilyen irányú megállapodást 
jóváhagyó és azok megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó képviselő-
testületi döntések, 
 

- társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással kapcsolatosan más szervekkel való 
együttműködést szolgáló, az ilyen irányú megállapodást jóváhagyó és azok 
megvalósulásról szóló beszámolót tartalmazó képviselő-testületi döntések, 

- valamint ifjúsági és szociális igazgatás (a hatósági feladatok kivételével) körében 
intézményalapítói, továbbá szervezési, együttműködési feladatok ellátásával 
kapcsolatos képviselő-testületi döntések, nemzetiségi közfeladatok ellátása 



közfoglalkoztatási jogviszony keretében: 
 

1 döntés: 0-5 pont 
Maximális pontszám: 20 pont 

ELÉRHETŐ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont 
 
 
 
Kérem a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
 
Segesd, 2015. március 26. 
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