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JAVASLAT
a ROM-RKT-16 számú roma kulturális események megvalósításának,
kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatásáról szóló
pályázat benyújtására
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal, mint lebonyolító pályázatot írt ki roma kulturális események
megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására.
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:
- a cigány nyelvek ápolása és fejlesztése;
- a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb
korosztályoknak;
- a roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának
megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
- a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt és
megítélt összeg 100%-ának felhasználásával, saját forrást nem igényel.
A pályázaton települési és nemzetiségi önkormányzatok, roma nemzetiséggel foglalkozó civil
szervezetek, társulások, valamint közművelődési intézmények vehetnek részt.

A pályázat két komponensű.
Az „A” komponens a roma művészek műveinek bemutatására teremt alkalmat, mely magában
foglalja az időszaki kiállításokat, irodalmi és zenei esteket, felolvasásokat, filmbemutatókat,
színházi- és táncelőadásokat. A roma művészek művein túl olyan művek is bemutatásra
kerülhetnek, melyek szerzője nem roma származású, de a mű témájában pozitív értelemben
foglalkozik a cigánysággal. A szervezett eseményhez kapcsolódhatnak a tematikát követő
gyermekprogramok, műhelyek. A tervezett rendezvények közül legalább egy alkalommal a
Roma Holokauszt eseményeiről is meg kell emlékezni. Ezen felül legalább egy eseményen
vagy egy programelemként be kell mutatni egy olyan roma származású személyt, akit
példaképként lehet kiemelni a jelen és jövő generációi számára.
Az „A” komponens esetében a támogatás mértéke:
- 3 alkalom esetében maximum: 250.000 Ft,
- 4-6 alkalom esetében maximum: 400.000 Ft,
- 7-10 alkalom esetében maximum 700.000 Ft.
A „B” komponens esetében kulturális események (fesztiválok, roma ünnepségek, roma
napok, stb.) megvalósítására lehet támogatást benyújtani. Olyan programokat támogatnak,
amelyek nagyobb közösségeket képesek megszólítani. Fontos szempont, hogy ezek ne zárt
(csak a roma közösséget elérő), hanem nyitott (össztársadalmi célzású települési, járási,
megyei, regionális szintű) események legyenek. Ilyen események közösségépítő hatással kell,
hogy legyenek az adott területen.
A „B” komponens esetében 5000 fő lakosságszám felett maximum 500.000 Ft igényelhető.
A pályázat megvalósításának időszaka 2016. március 21.- 2017. február 28. közé eső időszak.
A pályázat utófinanszírozású.
Települési önkormányzat által benyújtott pályázat esetében a megvalósításra vonatkozó
megállapodást kell kötni a településen működő roma nemzetiségi önkormányzattal, illetve
helyi esélyegyenlőségi program meglétéről kell nyilatkozni. Ezen felül Képviselő-testületi
döntés szükséges a program támogatásáról.
A benyújtás határideje: 2016. április 20.
A pályázat keretében egy 7-10 alkalmas programsorozatra kívánunk pályázni 700.000 Ft
erejéig. A programok megvalósításába a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola
diákjait és szüleiket kívánjuk bevonni elsődlegesen, ily módon ezek a rendezvények
elsősorban a tanév rendjéhez igazodnak.
A megvalósításban a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár is részt vesz. A
tervezett események egy része illeszkedik Felsőzsolca Város Önkormányzata, illetve a bevont
intézmények programjaihoz, azok részeként kerül megszervezésre.
Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a pályázat benyújtását, megvalósítását,
valamint az együttműködést támogatja.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a pályázat benyújtását, valamint az
együttműködési megállapodás aláírását.
Felsőzsolca, 2016. április 19.
Dr. Tóth Lajos
polgármester
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Határozati javaslat
Tárgy: A ROM-RKT-16 számú roma kulturális események megvalósításának, kulturális
tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatásáról szóló pályázat benyújtása
1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt
ROM-RKT-16 azonosító számú roma kulturális események megvalósításának,
kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt pályázaton
történő részvételt. Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy Felsőzsolca Város
Önkormányzata nevében a pályázatot benyújtsa.
2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a megnyert támogatás
megelőlegezését a 2016. évi általános tartaléka terhére.
3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Felsőzsolca Város
Önkormányzata és Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a
ROM-RKT-16 azonosító számú pályázat megvalósítására létrejött együttműködési
megállapodást. Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester
Határidő: értelemszerűen
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött
Felsőzsolca Város Önkormányzata 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20., képviseli: Dr.
Tóth Lajos polgármester (a továbbiakban: pályázó),
valamint
Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3561 Felsőzsolca, Szent István u.
20., képviseli: Aranyosi Elemér elnök (a továbbiakban: roma nemzetiségi önkormányzat)
(továbbiakban együttesen Felek) között az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából és
nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal mint lebonyolító által kiírt, a roma
kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének
támogatására kiírt ROM-RKT-16 azonosító számon nyilvántartott és támogatott pályázat
végrehajtásában.
1.

A Megállapodás tárgya
Felek a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával vállalják, hogy az Emberi
Erőforrás Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal mint lebonyolító által kiírt ROM-RKT-16 azonosító számú a roma
kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé
tételének támogatásáról szóló pályázatban (továbbiakban Projekt) kitűzött és
jóváhagyott célok elérését közös együttműködéssel valósítják meg. Felek vállalják
továbbá, hogy a Projekt megvalósítása érdekében a pályázatban vállalt kölcsönös
kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik.

2.

Felek egymás közötti viszonya, felelősségek

a./

Pályázó a Projektben vállaltaknak megfelelően irányítja és koordinálja a Felek
tevékenységét, valamint képviseli Feleket – jelen Projektben meghatározott
tevékenységek során - más harmadik személyek előtt.

b./

Pályázó kijelenti, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltakért egyedül ő viseli a
pénzügyi, jogi felelősséget.

c./

A roma nemzetiségi önkormányzat kijelenti, hogy a pályázó által elkészített pályázat
tartalmát ismeri, az abban foglaltakkal egyetért, annak megvalósítását támogatja, a
lebonyolításban közreműködik.

3.

A pályázó által vállalt szakmai feladatok

a./

A Projekt megvalósítása érdekében a pályázó az alábbi feladatokat vállalja:
a ROM-RKT-16 pályázati kiírásnak megfelelően a 7-10 alkalmas programsorozat
koordinálását.

b./

A pályázó kijelenti, hogy a Projekt tartalmának módosításait a roma nemzetiségi
önkormányzattal előzetesen egyezteti.
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4.

Tulajdon- és használati jog
A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során létrejövő eredmények,
eszközök, vagyontárgyak és szellemi termékek tulajdon- és használati joga a pályázót
illeti.

5.

Az Együttműködési Megállapodás felmondása

5.1

A roma nemzetiségi önkormányzat általi rendkívüli felmondás

a./

Rendkívüli felmondásra csak a pályázó olyan súlyos szerződésszegése miatt, vagy olyan
egyéb okból van lehetőség, ami a jelen szerződésben foglaltak teljesítését lehetetlenné
teszi.

b./

Rendkívüli felmondás szándéka esetén az érintett roma nemzetiségi önkormányzat a
felmondását megelőzően legalább 15 nappal köteles egyeztetést kezdeményezni a
pályázónál a Projekt veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

c./

A felmondási idő – a felek egyéb megállapodása hiányában – 60 nap, amelyen belül a
roma nemzetiségi önkormányzat változatlanul köteles mindent megtenni a
szerződésszerű teljesítés érdekében.

6.2

A pályázó általi rendkívüli felmondás

a./

A pályázó felmondhatja a roma nemzetiségi önkormányzattal kötött Együttműködési
Megállapodást, amennyiben a roma nemzetiségi önkormányzat tevékenysége,
működése a Projekt megvalósítását súlyosan és tartósan veszélyezteti.

7.

Viták rendezésének módja és illetékessége

a./

Felek kijelentik, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekednek, s a viták
rendezése során együttműködést tanúsítanak a felmerülő vitás kérdések – kölcsönösen
elfogadható - rendezése érdekében.

b./

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell
alkalmazni.

Felek kijelentik, hogy a fenti szerződés tartalmát megismerték, s azt – mint akaratukkal
egyezőt – elfogadták.
Felsőzsolca, 2016. április ….

DR. TÓTH LAJOS
polgármester
Felsőzsolca Város Önkormányzata

ARANYOSI ELEMÉR
elnök
Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
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