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     ELŐTERJESZTÉS 

   a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

    2021. augusztus 25-i ülésére 

 

Tárgy:  2021. évi működési és feladatalapú támogatás felhasználásáról döntés 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

 A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a képviselő testülettel 

egyeztetve a 2021. évre kapott, fel nem használt működési és feladatalapú támogatásból illetve a 

következő években kapott működési és feladatalapú támogatásból roma néptánccsoport létrehozását 

és működését szeretnénk finanszírozni, lehetővé téve a roma gyermekek kulturális felzárkózását. 

 

  

A 2021. évi működési támogatás összege 1 040 000 Ft, melyet az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő folyósított a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára. 

 

A 2021. évi felhasznált működési támogatás összege: 

 

- banki költség 2021.07.31-ig: 32 948,- Ft, 

 

A 2021. évi működési támogatás 2021.07.31-e után várható felhasználása: 

 

-  Korend Kft. által készített szabályzatok készítésére elfogadott egyszeri összeg: 200 000,- Ft + áfa 

- Korend Kft. által készített szabályzatok folyamatos karbantartása 4 hónapra vonatkozóan:             

25 000,- Ft / hó + áfa, 

-  Banki költségek fedezetére várhatóan: 70 000,- Ft. 

 

A 2021. évre vonatkozóan az előre kalkulált felhasználásra kerülő összeg bruttó 483 948 Ft, a fel 

nem használt támogatás összege várhatóan 556 052,- Ft. 

 

A 2021. évi feladatalapú támogatás összege 325 248,- Ft, amely összeg felhasználható a 

néptánccsoport finanszírozására. 

 

A támogatás felhasználásához szükséges az Alapító Okirat módosítása, amely a kormányzati 

funkciók bővítésére vonatkozik, amelyek a következőek: 

 

-084020: Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

-083080: Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása 

-082091: Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

-082092: Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

 

A támogatás felhasználásához szükséges a néptáncoktató óraadói díj, útiköltség, a terembérleti díj, a 

táncórán résztvevő gyermekek számának meghatározása. Ezek ismeretében válik láthatóvá, hogy 

hosszú távon fenntartható-e a tánccsoport működtetése. 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a „2021. évi működési és 

feladatalapú támogatás felhasználásáról döntés” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő testület a roma gyermekek részére néptánc oktatás és néptánc csoport létrehozásáról 

dönt. 

 

Felkéri a Képviselő testület Sárbogárd Város Jegyzőjét, hogy a néptánc oktatás finanszírozása 

érdekében készítse el és döntésre terjessze elő az Alapító Okirat módosítását. 

 

Felkéri továbbá a Képviselő testület az Elnököt, hogy a néptánc oktatás elindítása érdekében mérje 

fel az igényeket, vegye fel a kapcsolatot a néptánc oktatóval és a konkrét igények és szükséges 

költségek ismeretében készítsen előterjesztést a Képviselő testület számára. 

 

 

Határidő: Alapító okirat módosítása 2021. szeptember 15. 

Felelős: Jegyző 

   Elnök  

 

 

 

Sárbogárd, 2021. augusztus 18.    Majláth Antal 

        SRNÖ Elnöke 

 

 


