Felhívás a Fejér megyében működő Roma/Cigány Települési Nemzetiségi
Önkormányzatok részére roma/nemzetiségi programok közös megvalósítására,
finanszírozására
I.
A Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatai ellátása
körében felhívást tesz közzé a Fejér megyében működő roma/cigány települési nemzetiségi
önkormányzatok számára a 2022. július 1. és 2022. december 27. közötti időszakban a
települési roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében megvalósítandó II. pont
szerinti programok, rendezvények közös megvalósítására, finanszírozására.
II.
Megvalósítható nemzetiségi célok, feladatok
roma/nemzetiségi hagyományőrző, kulturális, a roma/cigány egyéni és közösségi jogok
védelmével, oktatással, neveléssel, vallásgyakorlással, foglalkoztatással és a
társadalmi felzárkóztatás területén vállalt és végzett feladatokkal kapcsolatos szakmai
konferenciák, rendezvények, programok szervezése, rendezése, illetve ilyen típusú
programokon (továbbiakban együtt: programok) történő részvétel
III.
A közös megvalósítás, finanszírozás formája
A felek – Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat – és a kérelmező
települési roma/cigány nemzetiségi önkormányzat - együttműködési megállapodás
alapján vállalják a rendelkezésükre álló kapacitások igénybevételével és függvényében a
támogatott program közös szervezését, megvalósítását és finanszírozását.
Ezen belül a települési nemzetiségi önkormányzat vállalja:
A program szervezésére és lebonyolítására tervezett saját és egyéb forrásai, valamint a
cigány területi nemzetiségi önkormányzat finanszírozása, mint külső forrás terhére a program
megszervezését, előkészítését és lebonyolítását ezen belül különösen:
a.) gondoskodik az infrastrukturális háttér biztosításáról, vagy rendelkezésre
állásáról, a résztvevők (felkért előadók, fellépő csoportok és a meghívottak)
fogadásáról, a szakmai program összeállításáról, árajánlatok bekéréséről, a
program lebonyolításáról, a szervezésbe bevonható más civil szervezetek
koordinálásáról,
b.)

vállalja, hogy a területi nemzetiségi önkormányzat, mint társszervező és
finanszírozó e minőségében történő megjelenítéséről, feltüntetéséről a
rendezvény előkészítése és lebonyolítása kapcsán folyamatosan gondoskodik.

Ezen belül a területi nemzetiségi önkormányzat vállalja:
Vállalja a költségvetésében biztosított források terhére a közgyűlési határozatában megjelölt
összeghatárig önálló pénzügyi kötelezettségvállalás (megrendelés) és teljesítés formájában
a program megvalósításában és finanszírozásában történő közreműködést és finanszírozást
különösen :



a program tárgyi infrastruktúrájának biztosítása (pl. helyszín, terembérlet, hangosítás,
egyéb szolgáltatás stb.)



rendezvényszervezéssel, egyes programelemekkel kapcsolatos költségek, egyéb
szolgáltatások finanszírozása (étkeztetéssel, élelmiszer alapanyagok, italok
beszerzésével, reprezentációval, személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások
kivételével)
IV.

A közös megvalósításra és finanszírozásra irányuló kérelem és a finanszírozás
összege
A finanszírozás felső határa a megvalósítani kívánt program teljes bekerülési költségének
legfeljebb 40 %-a, de maximum 250.000.-Ft (legfeljebb 3 tételre kiállított számla alapján)
A közös megvalósításra és finanszírozásra irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:
-

a program megnevezését
a program pontos időpontját, időtartamát,
a program pontos helyszínét,
a program résztvevőinek tervezett számát,
a program részletes leírását, felsorolva abban a következőket:
 az egyes programelemeket és azok tervezett költségét (árajánlat, költségvetés,
megrendelő stb. csatolása is szükséges)
 az egyes programelemek finanszírozását szolgáló források felsorolása (saját
forrás/ pályázati stb. forrás)
 fentieken belül azon program elem, kiadási tétel megjelölése, amely
finanszírozását a cigány területi nemzetiségi önkormányzattól kérik (a
Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat nevére szóló
árajánlat csatolása erre a tételre nézve kötelező)
 a program szervezéséért és megvalósításáért felelő személy nevét és
elérhetőségét
 a települési roma/cigány nemzetiségi önkormányzat elnökének aláírását, az
önkormányzat bélyegzőjét

A kérelmet papíralapon (aláírással ellátva) eredeti példányban úgy kell benyújtani, hogy az
legkésőbb 20 munkanappal a program tervezett időpontja előtt, de legkésőbb 2022.
november 30-án 16.00 óráig beérkezzen az alábbi címre:
Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
(Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal, Kovácsné Penzer Hajnalka)
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. sz.
A közgyűlés a kérelmekről - a rendelkezésre álló forrásai függvényében és erejéig –
folyamatosan, de legkésőbb 2022. december 15-ig dönt. A közös megvalósításról és a
finanszírozásról a közgyűlés határozata alapján a felek együttműködési megállapodást kötnek.
A finanszírozott programelem esetében – amennyiben a program támogatásáról a cigány
területi nemzetiségi önkormányzat már döntést hozott és az együttműködési megállapodás a
felek részéről aláírásra került – a területi nemzetiségi önkormányzat elnöke által aláírt
megrendelő készül. A területi nemzetiségi önkormányzat nevére szóló számla kiállítására csak

a területi nemzetiségi önkormányzat elnöke teljesítésigazolását követűen, utólag kerülhet sor.
A számla kiegyenlítése utólagosan, kizárólag átutalással történik.
A területi nemzetiségi önkormányzat fenntartja magának a jogot az igényelt összegnél
alacsonyabb összegű kötelezettség vállalására is, ebben az esetben a támogatást kérő 5
munkanapon belül nyilatkozik a finanszírozási feltétel elfogadásáról, szükség esetén új – de
az eredeti programelemek között már korábban is szereplő tételre vonatkozó – árajánlat
csatolásáról.

