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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

2017. január 13-án 815 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe
( Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
Napirend:
1. Együttműködési megállapodás
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
3. Pályázat beadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
pályázatra
4. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. január 10.

Szécsi Zsolt
elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. január 13.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. január 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Együttműködési megállapodás
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megkereste önkormányzatunkat a mellékelt együttműködési
megállapodás megkötése céljából.
A megkötött megállapodások pontot jelentenek a nemzetiségi önkormányzatok számára, mely alapján 2018. évben
feladatalapú támogatás illeti meg a nemzetiségi önkormányzatokat.
Az együttműködés főbb területei:
Érdekvédelem, érdekképviselet
Kulturális, sport tevékenység
oktatás, képzés
Rendszeres kapcsolattartás, konzultációk, közéleti képzések
Pályázati információk, közös pályázatírás
Foglalkoztatás
Együttműködik mindazon területeken, amelyek a cigány lakosság élethelyzetét és az adott település
fejlesztését szolgálja.
A nemzetiségi önkormányzat a megállapodásokban megfogalmazott célokkal és területekkel egyetért, a
megállapodás pénzügyi kötelezettséget nem fogalmaz meg.
Kérem a Képviselő - testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését hozza meg.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kereskedelmi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési megállapodást köt a Dobozi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzatával 2017. január 13.-i hatályba lépéssel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. január 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött,
helyiséghasználatra és egyéb feltételek biztosítására, valamint a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat minden évben felül kell vizsgálni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 634/2014. (XII.18.) Gye. Kt. határozatával és Gyomaendrőd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata 44/2014. (XII.4.) RNÖ határozatával hagyta jóvá a nemzetiségi önkormányzatok
működésével és gazdálkodási feladataival kapcsolatos együttműködési megállapodást. A megállapodás rendelkezik
a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról, a nemzetiségi önkormányzat bevételeivel,
kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról, a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségekről, a nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos szabályokról.
Javaslom a T. Képviselő-testületnek a megállapodást változatlan feltételek melletti hatályban tartását.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete, a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzatával - 2015. január
5-én - megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, melyet változatlan feltétételekkel továbbra is
hatályban kíván tartani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. január 13-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázat beadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök
Ügyrendi és Kulturális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázati kiírást
hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok
megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatására.
A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a
nemzetiségi népismeret részét képező, történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása
anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák) megvalósítása révén.
A pályázati kiírásra nemzetiségi oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi tevékenységet
folytató civil szervezetek pályázhatnak.
Támogatás elnyerése esetén a Roma Nemzetiségi Önkormányzat – a pályázati céloknak megfelelően – legalább 7
napos tábort szervezhet, minimum 15 fő tanuló részére 2017. május 1. és 2017. november 15. közötti időszakban.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, önrész biztosítása nem szükséges.
Támogatás mértéke: min. 300 000 Ft, max 2 500 000 Ft.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 270 000 000 Ft
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A költségvetési
támogatás folyósítása egy összegben történik.
A tábor tervezett ideje: 2017. augusztus 7-13 közötti időszak.
Gyomaendőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a tábort 15 fő roma tanköteles korú gyermek és 2 kísérő
bevonásával szeretné szervezni. A tábor helyszineként a gyomaendrődi Szent Antal Zarándokházat jelöli meg
szállás igénybevételével. A tábor keretében egész napos kirándulást szervez Budapestre, Szegedre és Poroszlóra,
melynek során autóbusz és belépőjegyek költségei merülnek fel. A tábor résztvevői részére háromszori étkezést
biztosít. A tábor ideje alatt népismereti hagyományőrző és hitéleti foglalkozásokra, továbbá a környékbeli
nevezetességek megtekintésére kerül sor a sport- és szabadidős tevékenységek mellett.
A pályázni kívánt támogatási összeg: 2.101.611 Ft.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, azonban a táborban résztvevő
tanulók száma ez esetben sem csökkenhet 15 fő alá, illetve a tábor napjainak száma hét egymást követő nap alá.
A projekt keretében elszámolható költségek: a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő, és adminisztráló, a
törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében
felmerült költségek, így különösen az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó
vásárolt szolgáltatások köre.
A pályázat benyújtása során egyszeri regisztrációs díjat kell megfizetni 3.000 Ft összegben, melyet a pályázat
benyújtásakor igazolni kell.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben lehet
benyújtani. A benyújtási határidő: 2017. január 15.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztésben ismertetett pályázati
kiírást megvitatni szíveskedjen és döntését határozat formájába hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Kulturális Bizottság
Döntési javaslat
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"Pályázat beadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az NEMZ-TAB17 kódszámú, Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és
olvasótáborok megvalósításának 2016. évi költségvetési támogatása című pályázati felhívás alapján roma
nemzetiségi tábor megszervezése érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szécsi Zsolt elnököt a pályázat benyújtására, a 3000 Ft pályázati díj átutalására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

5

