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Elnöki beszámoló
2020. évi feladatalapú támogatás felhasználása
2021. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználása
2021. évi költségvetés módosítása
Együttműködési megállapodások
Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2021-06-17

Szécsi Zsolt
elnök
sk.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. június 21.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgy:

Elnöki beszámoló (szóbeli)
Készítette: Szécsi Zsolt elnök
Előterjesztő: Szécsi Zsolt elnök

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2020. évi feladatalapú támogatás felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő testület!
Az önkormányzatot 2020. évben 845 ezer Ft összegű feladatalapú támogatásban részesült, melyből 328 ezer Ft
összegű támogatás felhasználása áthúzódott 2021. évre.
A veszélyhelyzet idején elnöki hatáskörben döntés született (2/2021. (II.18.) RNÖ határozat) 2 fő roma nemzetiségi
képviselőnek az EZRA Nyelvvizsga központ által szervezett lovári cigány nyelvtanfolyam képzési díjának
megfinanszírozásáról 240 ezer Ft összegben.
A fennmaradó 88 ezer Ft összegű támogatásból az önkormányzat a nyár folyamán 2 alkalommal, 2021. július 16-án
nyári játszóházat, 2021. augusztus 20-án Szent István Napi játszóházat tervez szervezni a roma gyerekek részére,
melynek felmerülő költségeire 44-44 ezer Ft keretösszeget határoz meg a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"2020. évi feladatalapú támogatás felhasználása nyári roma játszóházra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 16-án a Roma
gyerekek részére nyári játszóházat szervez, melynek felmerülő költségeire 44 ezer Ft összegű keretet biztosít a
2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2020. évi feladatalapú támogatás felhasználása Szent Istvánnapi játszóházra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 20-án a Roma
gyerekek részére Szent István Napi játszóházat szervez, melynek felmerülő költségeire 44 ezer Ft összegű keretet
biztosít a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2021. évi feladatalapú támogatás tervezett felhasználása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 10. melléklete alapján az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogató Hatóság) EMET/2032/2021 számú Támogatói okirat alapján
998.976 Ft összegű 2021. évi feladatalapú támogatást biztosított Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata részére. A megítélt támogatásból 499.488 Ft összegű támogatás az önkormányzat számlájára
2021. április 30-án megérkezett. A támogatás 2022. december 31-ig használható fel.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére - élve
Gyomaendrőd adottságaival (16 holtággal rendelkezik) - 2021. július 3-ára tervezi az I. Békés Megyei
Roma horgászversenyt, melynek helyszíne a Fűzfás zug. A rendezvény költségeire (serleg, érmek, étkezéssel
kapcsolatos költségek) 150 ezer Ft keretösszeget tervez felhasználni.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére 2021. július 29ére tervezi a Roma Holokauszt megemlékezést, melynek keretében előadás megtartására, illetve a jelenlévők
megvendégelésére kerül sor. A rendezvény költségeire 150 ezer Ft keretösszeget tervez felhasználni.
A nemzetiségi Önkormányzat 2021. augusztus 3-7. napja közötti időszakban 25 fő roma fiatal részére tábort
szeretne szervezni.
Az önkormányzat a tábor keretében kirándulást szervez Szolnokra a Repülő múzeumba, Csongrádra a
Babamúzeumba, valamint tervezi a Körös torok megtekintését, egy napon pedig a Gyomaendrődi Liget Fürdőben
fürdőzést tervez.
A felmerülő költségek 25 fő részvételével:
Szolnoki buszkirándulás:
Hornok József személyszállító vállalkozó árajánlata alapján:
Repülő múzeum belépő és tárlatvezetés

69.200 Ft
60.000 Ft

Csongrádi kirándulás:
Hornok József személyszállító vállalkozó árajánlata alapján:
Baba múzeum belépő 25 fő*300Ft=

72.900 Ft
7.500 Ft

Gyomaendrődi Liget Fürdő belépő 25 fő *800Ft=

20.000 Ft

Étkezés 2000Ft/fő*25 fő = 50.000 Ft *5 nap=

250.000 Ft

Összesen

479.600 Ft

A tábor felmerülő költségeinek fedezetére 480.000 Ft összeget a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére javaslom
kijelölni.
Az önkormányzat a fennmaradó 219 ezer Ft összegű támogatást a 2021. évi őszi és téli időszak programjaira
(Karácsonnyal egybekötött nemzetiségi napra, adventi kézműves foglalkozásra) tartalékolja, ezen programokról az
év második felében dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.

1. döntési javaslat
"I.Békés Megyei Roma Horgászverseny megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 3-án megszervezi az I.
Békés Megyei Roma Horgászversenyt, melynek felmerülő költségeinek (Serleg, érmek költsége, étkezés költsége
stb.) fedezetére 150 ezer Ft költségkeretet határoz meg a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Roma holokauszt megemlékezés megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. július 29-én Roma
Holokauszt emléknapi megemlékezést szervez, melynek felmerülő költségeinek fedezetére 150 ezer Ft
költségkeretet határoz meg a 2021. évi feladatalapú támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Roma gyermektábor megszervezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. augusztus 3-7. napja közötti
időszakban roma gyerekek részére tábort szervez. A tábor felmerülő költségeire (Szolnoki és Csongrádi kirándulás
buszköltségére, belépőkre és az étkezés költségére) 480 ezer Ft keretösszeget különít el a 2021. évi feladatalapú
támogatás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2021. évi költségvetés módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 18.) RNÖ határozatának módosítása az alábbi tényezők miatt vált szükségessé:
1.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő testülete 2021. évi feladatalapú
támogatásának 999 ezer Ft összegű felhasználása.
Működési célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő juttatás
Dologi kiadás

+999 ezer Ft
+100 ezer Ft
+0 ezer Ft
+ 899 ezer Ft

Az nemzetiségi önkormányzatnak a változások figyelembevételével az alábbiak szerint változnak 2021. évi főbb
bevételei és kiadásai:

Bevétel

Eredeti
előirányzat

Saját bevétel
Működési célú támogatás értékű bevétel központi
kezelésű előirányzatból
Működési bevételek összesen
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
Bevételek Összesen:

Kiadás

Eredeti
előirányzat

Adatok E Ft-ban
Módosított
előirányzat

Változás

12

12

1.040

2.039

1.052

2.051

329

329

1.381

2.380

Módosított
előirányzat

0
+999
+999
0
+999

Változás

Személyi juttatás
100
200
Munkaadókat terhelő járulék
50
50
Dologi kiadás
1.231
2.130
Működési kiadás összesen
1.381
2.380
Felhalmozási kiadások
0
0
Kiadások Összesen
1.381
2.380
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló
előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.

+100
0
+899
+999
0
+999

Döntési javaslat
" 2021. évi költségvetés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
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 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről
szóló 1/2021.(II.18.) RNÖ határozatát a következőkben módosítja:
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1. A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.18.) RNÖ határozat (továbbiakban: RNÖH.) 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a
Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 2.380 ezer forint összegben,
b) kiadási fő összegét 2.380 ezer forint összegben
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. A RNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.051 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 329 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint.”
3.A RNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A kiadási fő összegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.380 ezer forint,
melyből:
a) személyi juttatás 200 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 50 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.130 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint.”
4.Az RNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
1. melléklet a /2021.(…) NNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2021. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
A
megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
önkormányzat működéséhez
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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B
C
2021. évi 2021. évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat
12
12
1 040
2039
1 040
2039
0
1 052
0
0
0
0
0
329
0
1 381
100
50
1 231
0
0
0
0
1 381

0
2 051
0
0
0
0
0
329
0
2 380
200
50
2130
0
0
0
0
2 380

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

0
0
0
0
0
1 381

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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0
0
0
0
0
2 380

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. június 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Együttműködési megállapodások
Ugrainé Gróf Éva
Szécsi Zsolt elnök

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata feladatalapú támogatásának elbírálására vonatkozó
szempontrendszere az előző évben hozott testületi döntések alapján
a/ a nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok,
b/ a nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatok,
c/ a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok alapján történik.
A fent felsorolt feladatokat a nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi civil szervezetekkel történt
megállapodások alapján tudja ellátni. A megkötött megállapodások pontokat jelentenek a nemzetiségi önkormányzat
számára, mely alapján kerül felosztásra 2022. évben a feladatalapú támogatás.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát megkereste a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,
Körösnagyharsány Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Dévaványai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azzal a céllal, hogy megújítsa a nemzetiségi önkormányzatok közötti
együttműködési megállapodást.
A megkötendő 4 együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés döntési javaslatai tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás megkötése a Dobozi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt
a Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal az alábbi tartalommal:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér 3., képviseli
Sztojka Tibor elnök, a továbbiakban: Dobozi Nemzetiségi Önkormányzat),
másfelől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 80,
képviseli: Szécsi Zsolt elnök, a továbbiakban: Gyomaendrődi Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban együtt:
Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
A Dobozi és Gyomaendrődi Nemzetiségi Önkormányzatok rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében együtt
kívánnak működni annak érdekében, hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat
megismerjék és továbbadják.
1.
A Felek hozzá kívánnak járulni a magyarországi romák kulturális életének színesítéséhez.
2.
A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok felkutatásában, a partnerkapcsolatok
ápolásában, új kapcsolatok kialakításában.
3.
A Felek közös ügyeknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok közös
kimunkálását a hagyományápolás, a múlt emlékeinek megőrzésében.
4.
A Felek a jelentkező aktuális feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
5.
A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem
jelent. Amennyiben az együttműködés során anyagi fedezet biztosítása válik szükségessé, arról a Felek külön
megállapodás keretében rendelkeznek.
6.
A jelen megállapodást a Felek Képviselő-testületei határozataikkal elfogadták.
7.
A jelen megállapodás határozott időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának napjától kezdődően 2021.
december 31. napjáig hatályos.
8.
A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
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rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
9.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: 2021. június
…………………………………………………
………………………………………………
Dobozi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás megkötése a Dávaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt
a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az alábbi tartalommal:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.,
képviseli Mezei Béla elnök, a továbbiakban: Dévaványai Nemzetiségi Önkormányzat),
másfelől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 80,
képviseli: Szécsi Zsolt elnök, a továbbiakban: Gyomaendrődi Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban együtt:
Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
A Dévaványai és Gyomaendrődi Nemzetiségi Önkormányzatok rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében együtt
kívánnak működni annak érdekében, hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat
megismerjék és továbbadják.
1.
A Felek hozzá kívánnak járulni a magyarországi romák kulturális életének színesítéséhez.
2.
A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok felkutatásában, a partnerkapcsolatok
ápolásában, új kapcsolatok kialakításában.
3.
A Felek közös ügyeknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok közös
kimunkálását a hagyományápolás, a múlt emlékeinek megőrzésében.
4.
A Felek a jelentkező aktuális feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
5.
A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem
jelent. Amennyiben az együttműködés során anyagi fedezet biztosítása válik szükségessé, arról a Felek külön
megállapodás keretében rendelkeznek.
6.
A jelen megállapodást a Felek Képviselő-testületei határozataikkal elfogadták.
7.
A jelen megállapodás határozott időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának napjától kezdődően 2021.
december 31. napjáig hatályos.
8.
A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
9.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: 2021. június
…………………………………………………
………………………………………………
Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás megkötése az Eleki Cigány nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt
az Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal az alábbi tartalommal:
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől az Eleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 5742 Elek, Lökösházi út 50., képviseli
Drágos József elnök,
másfelől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 80,
képviseli: Szécsi Zsolt elnök, a továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
A Eleki és Gyomaendrődi Nemzetiségi Önkormányzatok rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében együtt
kívánnak működni annak érdekében, hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a hagyományokat
megismerjék és továbbadják.
1.
A Felek hozzá kívánnak járulni a magyarországi romák kulturális életének színesítéséhez.
2.
A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok felkutatásában, a partnerkapcsolatok
ápolásában, új kapcsolatok kialakításában.
3.
A Felek közös ügyeknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok közös
kimunkálását a hagyományápolás, a múlt emlékeinek megőrzésében.
4.
A Felek a jelentkező aktuális feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
5.
A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem
jelent. Amennyiben az együttműködés során anyagi fedezet biztosítása válik szükségessé, arról a Felek külön
megállapodás keretében rendelkeznek.
6.
A jelen megállapodást a Felek Képviselő-testületei határozataikkal elfogadták.
7.
A jelen megállapodás határozott időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának napjától kezdődően 2021.
december 31. napjáig hatályos.
8.
A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
9.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: 2021. június
…………………………………………………
………………………………………………
Eleki Cigány Nemzetiségi
Gyomaendrőd Város Roma
Önkormányzat
Nemzetiségi Önkormányzata
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Együttműködési megállapodás megkötése a Körösnagyharsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt
a Körösnagyharsány Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az alábbi tartalommal:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyfelől Körösnagyharsány Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5539 Körösnagyharsány,
Kossuth tér 8., képviseli Rácz Zsolt elnök,
másfelől a Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80,
képviseli: Szécsi Zsolt elnök,
a továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
A Körösnagyharsányi és Gyomaendrődi Nemzetiségi Önkormányzatok rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében
együtt kívánnak működni annak érdekében, hogy a magyarországi romák identitásukat megőrizzék, a
hagyományokat megismerjék és továbbadják.
1.
A Felek hozzá kívánnak járulni a magyarországi romák kulturális életének színesítéséhez.
2.
A Felek egymást kölcsönösen segítik információkkal a pályázatok felkutatásában, a partnerkapcsolatok
ápolásában, új kapcsolatok kialakításában.
3.
A Felek közös ügyeknek tekintik a kölcsönös előnyöket és lehetőségeket tartalmazó programok közös
kimunkálását a hagyományápolás, a múlt emlékeinek megőrzésében.
4.
A Felek a jelentkező aktuális feladatok által megkívánt időpontban és gyakorisággal is tanácskozhatnak.
5.
A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi kötelezettségvállalást nem
jelent. Amennyiben az együttműködés során anyagi fedezet biztosítása válik szükségessé, arról a Felek külön
megállapodás keretében rendelkeznek.
6.
A jelen megállapodást a Felek Képviselő-testületei határozataikkal elfogadták.
7.
A jelen megállapodás határozott időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának napjától kezdődően 2021.
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december 31. napjáig hatályos.
8.
A felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére az illetékességgel
rendelkező Járásbíróságot kötik ki.
9.
A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a jelen
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Kelt: 2021. június
…………………………………………………
Körösnagyharsány Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Önkormányzata

………………………………………………
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BEJELENTÉS
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgy:

Bejelentések

