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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással
összefüggő előterjesztés
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.
A június végén megtartható testületi ülést megelőzően az alábbi ügyben tartom
szükségesnek döntés meghozatalát:
A döntés tárgya:
Együttműködés az Országos Roma Rendezvényszervező Egyesülettel
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2021. június 11.
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A döntéselőkészítés nyilvánossága:
Nyilvános

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:
Az Országos Roma Rendezvényszervező Egyesületet (továbbiakban: Egyesület) 2021.
április 29. napján jegyezte be a civil szervezetek sorába a Szekszárdi Törvényszék.
Az Egyesület fő célja rendezvények, kiállítások, találkozók szervezése, különös
tekintettel a cigányság kulturális örökségének megóvására. Az egyesület célja továbbá
a Dombóváron és környékén élő hátrányos helyzetűek szociális ellátásokhoz való
hozzájutásának, valamint a gyermekek, a fiatalok és felnőttkorúak nevelésének,
oktatásának, képességfejlesztésének, ismeretterjesztésének elősegítése, az alap és
középfokú, valamint speciális /eltérő képességű gyermekek/ oktatási intézmények
támogatása, az írástudatlanság felszámolása.
A céljaik közé tartoznak még az alábbiak:
− a hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek és a pályakezdők munkához segítése,
ezen célból tanácsadás;
− közhasznú, közcélú munkák pályáztatása és pályázatok írása;
− csatlakozás minden olyan programhoz, amelynek célja a foglalkoztatási szint
növelése, a munkaerő versenyképességének javítása és a társadalmi befogadás
elősegítése, a regisztrált munkanélküliek és munkaerőpiacról kiszorult inaktív
népesség munkaerő-piaci pozíciójának erősítése, esélynövelés a munka világába
történő be- illetve visszakerülésre;
− a társadalom leszakadó szociális és etnikai csoportjainak felzárkóztatása,
valamint a munkahely megszerzésének elősegítése, ennek keretében:
munkatanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, képzési tanácsadás, reintegrációs
tréning, szociális gondozói segítségnyújtás, álláskeresési technikák oktatása,
pszichológiai tanácsadás, egyéni álláskeresési tanácsadás, munkaerő-piaci
információk nyújtása, személyes fejlesztés (mentori segítségnyújtás), képesség
és motivációs szint felmérése, rehabilitációs tanácsadás, személyiségvizsgálat,
egészségügyi alkalmassági vizsgálat;
− gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek - és ifjúsági érdekképviselet;
− a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az
emberi és állampolgári jogok védelme, e körben a jogérvényesítés lehetőségeinek
biztosítása, a különböző hatósági eljárásokban a képviselet biztosítása;
− a rászorulók élelmezésének elősegítése, ezen szolgáltatások megszervezése;
− a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbséggel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység elősegítése;
− sportrendezvények szervezése, az egyének és csapatok támogatása;
− a rehabilitációs foglalkoztatás segítése, ezen tevékenységhez szükséges
intézmények létrehozása, támogatása, a társadalomba történő beilleszkedés
elősegítése;
− a cigány óvodai és általános iskolai pedagógiai program, cigány kisebbségi
pedagógiai program végrehajtása, szervezése;
− továbbképzés, tanfolyam, tréning, pedagógus képzés, kutató és gyűjtőmunka;
− romákkal foglalkozó intézmények támogatása;
− megyei cigány kulturális találkozók szervezése;

− a roma kultúra - mint eszköz - megismerése, a romákról alkotott negatív kép
megváltoztatása, szemléletváltás elősegítése, hagyományőrző együttesek
támogatása.
Az Egyesület Elnöke – Kovácsné Majláth Krisztina – azzal a kéréssel kereste meg
Dombóvár Város Önkormányzatát, hogy – az újdonsült szervezet fent vázolt céljainak
megvalósítását segítendő – az Egyesület és az dombóvári önkormányzat egy
együttműködési megállapodás keretein belül határozza meg azokat a főbb aspektusokat,
amelyek a közös munka alapjait képezik.
A megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.
Határozati javaslat
az Országos Roma Rendezvényszervező Egyesülettel történő együttműködésről
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület
hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik:
1. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóváron és környékén élő roma
nemzetiségűekkel kapcsolatos célkitűzéseik összehangolása, illetve közös
megvalósítása
érdekében
együttműködik
az
Országos
Roma
Rendezvényszervező Egyesülettel, az együttműködés részletei megállapodásban
kerülnek rögzítésre.
2. Az együttműködési megállapodást Dombóvár Város Polgármestere írja alá.
Határidő: 2021. július 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Pintér Szilárd
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
egyrészről Dombóvár Város Önkormányzata (székhely: 7200 Dombóvár, Szabadság
u. 18.; törzsszám: 733557; adószám: 15733555-2-17; képviseli: Pintér Szilárd
polgármester) (továbbiakban : Önkormányzat)
másrészről a Országos Roma Rendezvényszervező Egyesület (székhely: 7200
Dombóvár, Ivanich Antal utca 44.; nyilvántartási szám: 17-02-0002255; adószám:
19301488-1-17; képviseli: Kovácsné Majláth Krisztina elnök) (továbbiakban: Civil
szervezet)
(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:

Felek - tekintettel arra, hogy a hátrányos helyzetűek integrációjának elősegítését és
esélyegyenlőségük megteremtését kiemelten fontos feladatnak tekintik- az alábbi
tartalmú együttműködési megállapodást kötik:
1. Felek - lehetőségeikhez mérten - együttműködnek a települési, a közösségi, a civil
társadalmi és a kulturális céljaik megvalósításában.
2. Felek közös célja - többek közt - a cigány kultúra értékeinek megismertetése, a
cigány nemzetségi hagyományok gondozása, ápolása; a hátrányok leküzdése és az
esélyegyenlőség növelése.
3. Felek tevékenységüket a Dombóváron és környékén élő romák segítése érdekében
igyekeznek összehangolni.
4. Felek partnerként kívánnak részt venni a céljaink megvalósítását segítő hazai és
Európai Uniós pályázatok elkészítésében, megvalósításában.
5. Felek törekszenek a jelen együttműködési megállapodás hatálya alatt az
együttműködésük partneri, tartalmi és földrajzi határainak szélesítésére.
6. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a felmerülő pályázati lehetőségekről,
megvizsgálják az abban való együttműködés lehetőségét, közös pályázat esetén
együttműködve segítik egymást a pályázati anyag elkészítésében.
7. Felek közfoglalkozatási programban való esetleges együttműködésük kereteit külön
megállapodásban szabályozzák.
8. Jelen – határozatlan időtartamú – együttműködési megállapodást bármelyik fél 60
napos rendes felmondási idővel, a másikhoz intézett írásbeli nyilatkozattal,
indokolás nélkül felmondhatja.
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9. Felek megállapodnak, hogy jelen együttműködési megállapodás csak írásban
módosítják.
10. Felek jelen együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatos
esteleges vitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik.
Felek a jelen kettő (2) számozott oldalon szövegezett együttműködési megállapodást,
mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Dombóvár, 2021. július 1.

…………………………………

…………………………………

Dombóvár Város Önkormányzata
Pintér Szilárd
polgármester

Országos Roma Rendezvényszervező Egyesület
Kovácsné Majláth Krisztina
elnök
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