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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége kérelemmel, 
illetve javaslattal fordult önkormányzatunkhoz. 
Az általuk benyújtott, EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című pályázat 
nyertessége esetén a pályázati felhívás 3.4.1.1. d) pontja szerint a pályázat nyertesének együtt 
kell működni a település(ek) vagy a megye roma nemzetiségi önkormányzataival és a 
települési önkormányzatokkal. 
A pályázat alapvetően a roma kultúra és tradíciók gondozását, megismertetését, értékének 
növelését tűzi ki célul. Az önkormányzatnak is alapvető érdeke a pályázati cél megvalósulása, 
együttműködése elengedethetetlen. 
 
A főpályázó projektben vállalt konkrét feladatai: 
 
Újszerű ismeretátadási esemény program keretében: 

• a résztvevők találkozón vesznek részt a Független Színház művészeivel, ahol az  
interaktív elemekkel kerülnek bemutatásra a saját hősök- és beszélgetés zajlik arról, 
hogy  mely résztvevő, hogyan  gondolkodik arról, hogy ki is a hős. (Ózd, 
Bátonyterenye, Mátraverebély, Lucfalva, Salgótarján, Sóshartyán) 

• Szakmai workshopok a Független Színházi Társulat művészeivel Szent Teréz, és 
Boldog Ceferino azonos és eltérő párhuzamainak megismerése, megbeszélése, 
megvitatása. 

• További szakmai workshopok a Független Színházi Társulat művészeivel Szent Teréz, 
és Boldog Ceferino azonos és eltérő párhuzamainak megismerése- megbeszélése, 
megvitatatása. 

• Színdarab előkészítése 12 fő bevonásával intenzív 2 hetes munkával a Független 
Színház művészeivel 

  
Hagyományátadáshoz kapcsolódó esemény: 

• Ki, Mit Tud rendezése központi helyszínen a résztvevő települési csoportok 
közreműködésével Boldog Cefereino életútjából.  

• Kiállítás rendezése két helyszínen  a Roma Alkotóműhelyben Salgótarjánban, és a  
Van helyed Stúdióban Ózdon , melynek témája az „ Én Hősöm” A bemutató 
kiállításokat követően az anyagok  minden projekthelyszínen kiállításra kerülnek. 

• Romano Glaso koncert három helyszínen kerül megrendezésre, ahová beszállításra 
kerülnek a projekt helyszíneiről a gyerekek és a fiatalok is.  

• Színdarab bemutatóra készülődés két helyszínen 
 

Kulturális rendezvények: 
• Roma emlékezet erősítése a projekt során 3 alkalommal 8 helyszínen, ahol a Roma 

Gyilkosságok Áldozataira emlékezünk.  (Ózd, Bátonyterenye, Mátraverebély, Pásztó, 
Lucfalva, Salgótarján, Szécsény, Sóshartyán)  

• Nemzetközi Roma nap a projekt során 3 alkalommal 8 helyszínen. 
• Paramisi Színházi Társulat cigány mesék bemutatója hat helyszínen. (Ózd, 

Bátonyterenye, Mátraverebély, Lucfalva, Salgótarján, Sóshartyán)  
• Aranypántlika díjasok meghívása 6 helyszínen- beszélgetések- életutak megismerése 



• Találkozás helyi művészekkel hat helyszínen- ismerkedés, a művészi munka 
megismerése.  

• A Mi Hőseink- helyi hősök meghívása- a fiatalokkal való találkozó öt helyszínen 
• Részvétel a Roma Büszkeség Napján 
• Roma Büszkeség napjának feldolgozása a fiatalokkal a Független Színház 

művészeivel hét helyszínen (Ózd, Bátonyterenye, Salgótarján, Mátraverebély, 
Lucfalva, Salgótarján, Sóshartyán) 

• Színdarab bemutatása három helyszínen (Ózd, Bátonyterenye, Salgótarján) 
 
Roma Holocaust megemlékezés: 

• A projekt során összesen 9 alkalommal három helyszínen központosítva kerül sor az 
emlékezésre (Ózd, Bátonyterenye, Salgótarján) 
 

Ismeretszerzési tanulási tevékenység: 
• Kortársképzés a Független színház művészeinek bevonásával hat helyszínen 
• Az Én Hősöm interjúsorozatok, fotóanyagok készítése hét helyszínen 
• A színdarabok videóra történő rögzítése-terjesztése 

 
A partner által vállalt konkrét feladatok: 
 

• A településen megrendezésre kerülő rendezvények előkészítésében való részvétel, 
célcsoport toborzásában való részvétel.  

• Információs lehetőség biztosítása a helyi írott és elektronikus médiában 
 
Fentiek ismeretében javaslom az együttműködési megállapodás elfogadását, illetve 
megkötését. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Nógrád Megyei Cigány 
Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége (székhely: 3070 Bátonyterenye Ózdi út 9.) 
kérelmét, mely az általuk benyújtott, EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű 
társadalom” című pályázat pályázati projektjéhez kapcsolódó együttműködési megállapodás 
megkötésére irányul. A pályázat céljaival egyetért, a határozat 1. számú mellékletét képező 
együttműködési megállapodást megköti a Szövetséggel.  
Felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. július 14. 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2017. július 6. 
 

Bartus László 
osztályvezető 

A határozati javaslat törvényes! 
         
 
  Dr. Gajdics Gábor 
             jegyző 
 



1. számú melléklet 
 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
 

Az EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című pályázat felhívásának 3.4.1.1. d) pontja 
szerint a pályázat nyertesének együtt kell működni a település(ek) vagy a megye roma nemzetiségi 
önkormányzataival és a települési önkormányzatokkal. 
 
Ennek érdekében a jelen megállapodás létrejött egyrészről a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és 
Szószólók Szövetsége cím: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 9., elnök: Szomora Szilárd (továbbiakban pályázó), 
másrészről a Pásztó Város Önkormányzata cím: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35., polgármester: Dömsödi 
Gábor (továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy az 
EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című pályázat nyertese (jelen 
megállapodásban: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt 
részleteiről, az általa megvalósítani kívánt projektről, illetve a partner bevonhatóságának 
körülményeiről és részleteiről. 

 
2. Az együttműködő partner vállalja, hogy amennyiben az általa vállalt feladatokat a pályázóval szoros 

együttműködésben valósítja meg. 
 

3. Felek egymás közötti viszonya, felelősségek 
 
a./ A Pályázó a Projektben vállaltaknak megfelelően irányítja és koordinálja a Felek tevékenységét, 
valamint képviseli az  Együttműködő Partner harmadik személyek előtt. 
 
b./ A Pályázó kijelenti, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltakért egyedül ő viseli a jogi felelősséget. 
 
c./ Az Együttműködő Partner kijelenti, hogy a pályázatot, valamint a Pályázó által megkötendő Támogatási 
Szerződés tervezetét és annak mellékleteit részletesen ismeri.  
 
 

 
4. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt 

cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb 
tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 
 

5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a jövőben is 
együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is 
biztosítják. 

 
 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták. 
 
Az együttműködési megállapodás a pályázat támogatói okirat aláírásával válik hatályossá. 
 
 
Kelt: Bátonyterenye, 2017. július    . 
 
 
 
 
     partner képviselője                                                                 pályázó képviselője 
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