EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről a Valkó Nagyközségi Önkormányzat (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.

törzsszáma: 730567, adószáma: 15730569-2-13, statisztikai számjele: 15730569-8411-32113) képviseli: Sziráki Szilárd polgármester és
másrészről Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 2114. Valkó, Rákóczi u.

3. adószáma: 15794127-1-13 törzskönyvi nyilvántartási száma: 794123, képviselője Várnai
Gyula Béla elnök) továbbiakban nemzetiségi önkormányzat - felek együttesen - Szerződő
felek közott.
A megállapodás célja

Valkó nagyközségben az együttműködésben részt vevők összehangolt fellépésével, különös
tekintettel a civil, non-profit szektor foglalkoztatáspolitikai és esélyegyenlőségi programjai
területi hatásának növelése érdekében, a szükségletek kölcsönös megismerésével, a
regionális fejlesztő munkához elengedhetetlen kompetenciák megerősítésével. A
források hatékonyabb felhasználása érdekében a településen működő civil, kistérség közöttí
partnerségi hálózatok kialakításának ösztönzése, közös adat- és információs bázis
fejlesztése, a pályázati eredményesség segítése.
Az

együttműködés

•

Önszerveződés: helyi nemzetiségi kezdeményezések prioritása, ezek támogatása, a

települési

elvei

roma nemzetiség kezdeményezések sokszínűségéből fakadó közösségi

erőforrások megőrzésével

•
•

Mérhetőség: az együttműködő szervezetek világos célkitűzések és eredmény elvárások,
indikátorok alapján együttműködésre törekednek.
Nyitottság más szervezetek, egyesületek, intézmények felé.

A

szerződő

A

szerződő

felek közös vállalásai

felek vállalják, hogy

•

pályázatokat nyújtanak be, együttműködnek a humán
erőforrás-fejlesztést érintő hazai
és nemzetközi társfinanszírozású fejlesztési
programok kidolgozásában, monitoringjában, hatás- és háttérelemzésében, a
különböző szintekről érkező felkéréseknél egymást bevonják a rögzített célok
teljesülése és eredményessége érdekében,

•

együtt vesznek részt a regionális, kistérségi és önkormányzati társulások fejlesztési
programjaiban,

(o

közös

esélyegyenlőségi

együttműködnek

speciális
rétegprogramok
területi
hatástanulmányainak
elkészítésében (roma/ cigány származású, megváltozott munkaképességű és/ vagy
fogyatékossággal élő, tartósan állástalan, pályakezdő, női munkanélküliek esetében),
figyelembe véve és alkalmazva az uniós mainstreaming politikákat (gender
mainstreaming ,
fenntarthatóság ,
környezeti
szempontok,
transzparencia,
elérhetőség, innováció),
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•

folyamatosan

konzultációt szerveznek az együttműködési lehetőségekről és
más területeken, amelyek a közös értékek és érdekek mentén a
kerülnek felszínre.

együttműködnek
későbbrekben

Az önkormányzat vállalja, hogy:
•

meghívja a Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a foglalkoztatáspolitikai,
esélyegyenlőségi, illetve humán-erőforrás jellegű programjaira

•

kutatási anyagokhoz a hozzáférést biztosítja;

•

tájékoztatja a Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a munkaügyi tárgyú
pályázati felhívásokról;

A Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy:
•

meghívja az önkormányzat tisztségviselőit, képviselőit az
foglalkoztatáspolitikai, humán-erőforrás programokra;

•

rendszeresen megküldi a számára rendelkezésre bocsátott elemzéseket.

általuk

szervezett

Záró rendelkezések
Jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik. A megállapodásban nem
szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az együttműködési
megállapodás három eredeti példányban készült, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba.
A szerződő felek kifejezésre juttatják a tudás-alapú társadalom és a gazdaság igényeire is
válaszoló munkaerő-piaci folyamatok kiemelkedő szerepét, valamint a munkaerő-piaci
szervezet és a tudomány együttműködésének szükségességét a munkanélküliség
megelőzésében, a foglalkoztatás hatékony, területi szempontú fejlesztésében, különös
tekintettel a társadalmi folyamatok térbeliségére (mikro-régiók, kistérségek, középszintek,
régiók).
Ezen együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben
napon aláírták.
Az

együttműködés

megegyezőt

koordinátorai

Valkó Nagyközség Önkormányzat részéről: Farkasné Széles Rita esélyegyenlőségi
referens
Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről Várnai Gyula Béla elnök
Valkó, 2013. május 29.

_~~'~~r~~~-
Elnök
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a mai

Fenti együttműködési megállapodást a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő
testülete~7:J2013. (VI.!l:f) számú határozatával jóváhagyta.
Fenti együttműködési megállapodást a Valkói Roma Nemzetiségi
Önkormányzata Képviselő-testülete .!.I2013. (V.rÍ:.~... ) számú határozatával jóváhagyta.
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MEGÁLLAPODÁS
A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGIPROGRAM MŰKÖDTETÉSÉRE
amely létrejött egyrészről Valkó Nagyközségi Önkormányzata (2114 Valkó. Rákóczi u. 3. képviseli:
Sziráki Szilárd polgármester) (továbbiakban Önkormányzat),
Másrészről a Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
(cím: 2241 Sülysáp, Szent István tér l.). képviseli: Szvitek Melinda intézményvezető) (továbbiakban
Társulás, továbbiakban együtt Felek) között az alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:
I. ALAPELVEK
1.

Felek az egymás közötti kapcsolatrendszert jelen megállapodásban meghatározottak szerint
szabályozzák.

2. Jelen megállapodás érvényes létrejöttének előfeltétele az, hogy a Felek
megállapodást kézjegyükkel, bélyegzőlenyomattal látják el.

képviselői

jelen

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELMEI
l.
2.

Az Önkormányzat bevonja a Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésébe, működtetésébe a
Társulást.
Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján megkeresi a Társulást és kikéri véleményét
minden - a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban HEP) érintő önkormányzati döntéséhez. Ennek keretében az Önkormányzat tanácskozási jogot biztosít a
Társulás vezetőjének és a HEP Fórum tagjainak a képviselő-testületi és a HEP-et érintő bizottsági
ülésein. Az ülésekre a Társulás állandó meghívót kap.

3.

Az Önkormányzat megjelenést biztosít évente legalább egy alkalommal az Önkormányzat
lapjában, illetve honlapján, az esélyegyenlőség biztosításáról szóló cikkeknek.

4.

Az Önkormányzat a munkacsoportok részére helyiséget biztosít (Polgármesteri Hivatal
nagyterme) a tárgyalások lebonyolítására, előzetes időpont egyeztetés alapján.

5.

Az Önkormányzat a munkacsoportok részére, jelen megállapodással összefüggő tevékenységéhez
irodai segítséget biztosít (fénymásolás, nyomtatás, postázás).

6.

Az Önkormányzat viseli a munkacsoport működtetésével kapcsolatosan általa vállalt felmerülő
egyéb költségeket.

III. A Szervezet vállalja:
l.

a Helyi Esélyegyenlőségi Programban szereplő célcsoportok:
a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége;
a gyermekek esélyegyenlősége;
a nők esélyegyenlősége;
az

idősek esélyegyenlősége

szakmai feladatait.
2. A jelen megállapodás időtartama alatt együttműködik a HEP munkacsoporttal
a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége;
a gyermekek esélyegyenlősége;
a nők esélyegyenlősége;
az

idősek esélyegyenlősége

célcsoport intézkedési terv készítésének, felülvizsgálatának ügyében.
3. A Társulás felvilágosító és
Esélyegyenlőségi Program

meggyőző

munkát végez annak érdekében, hogy a Helyi

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége;
A gyermekek esélyegyenlősége;
A nők esélyegyenlősége;
Az

idősek esélyegyenlősége

célcsoportjának segítésével kapcsolatban a segítők száma növekedjen. A Társulás a HEP alakulását
figyelemmel kíséri, arra vonatkozóan javaslatokat készít, valamint terjeszt elő HEP működésének
javítása céljából.
4. A Társulás a következő konkrét feladatokat vállalja a HEP működtetése során
- részt vesz a
a mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége;
a gyermekek esélyegyenlősége;
a nők esélyegyenlősége;
az idősek esélyegyenlősége
ügyében megalakult munkacsoport működésében.
- vállalja, hogya HEP Fórum tagjaként végigkíséri a működést.
5.

A Társulás vállalja, hogy az Önkormányzattal kötött jelen megállapodással összefüggő
tevékenységével összefüggésben kiírt pályázati projektekben együttműködik.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást öt éves időtartamra, 2013. július l-től
2018. június 30-ig kötik meg azzal, hogy szükség esetén közös akarattal, kizárólag írásban a
megállapodás módosításra kerülhet.
Valkó, 2013. május hó 29. nap

Szvitek Melinda
intézményvezető

MEGÁLLAPODÁS
A HELYI ESÉL YEGYENLOSÉGI PROGRAM KÉSZÍTÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE
Amely létrejött egyrészről Valkó Nagyközség Önkormányzata (2114. Valkó, Rákóczi u. 3. képviseli:
Sziráki Szilárd polgármester) (továbbiakban Önkormányzat),
Másrészről a Napköziotthonos Óvoda (cím: 2114. Valkó, Isaszegi út liA. képviseli: Máté Mária
intézményvezető) (továbbiakban Óvoda, továbbiakban együtt Felek) között az alulírott helyen és időben a
következő feltételek szerint:
I. ALAPELVEK
1. Felek az egymás közötti kapcsolatrendszert jelen megállapodásban meghatározottak szerint
szabályozzák.

2. Jelen megállapodás érvényes létrejöttének előfeltétele az, hogy a Felek
megállapodást kézjegyükkel, bélyegzőlenyomattallátják el.

képviselői

jelen

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELMEI
1.

Az Önkormányzat bevonja a Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésébe, rnűködtetésébe az
Óvodát.

2.

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján megkeresi az Óvodát és kikéri véleményét
minden - a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban HEP) érintő önkormányzati döntéséhez. Ennek keretében az Önkormányzat tanácskozási jogot biztosít az
Óvoda elnökének/képviselőjének/vezetőjénekés a HEP Fórum tagjainak a képviselő-testületi és
a HEP-et érintő bizottsági ülésein. Az ülésekre az Óvoda állandó meghívót kap.

3.

Az Önkormányzat megjelenést biztosít, évente legalább egy alkalommal A5-ös oldal
terjedelemben a "Valkói Hírmondó" újságban, vagy honlapján, az esélyegyenlőség biztosításáról
szóló cikkeknek, melyeket az Óvoda gyűjt össze és ad le a megadott határidőig.

4.

Az Önkormányzat a munkacsoportok részére helyiséget biztosít (Polgármesteri Hivatal
tanácsterme) a tárgyalások lebonyolítására, előzetes időpont egyeztetés alapján.

5.

Az Önkormányzat a munkacsoportok részére, jelen megállapodással összefüggő tevékenységéhez
irodai segítséget biztosít (fénymásolás, nyomtatás, postázás).

III. A SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGEI
1. Az Óvoda kezeli a Helyi Esélyegyenlőségi Programban vállalt célcsoportokat:
Romák és/vagy mély szegénységben

A gyermekek

élők

esélyegyenlősége;

Az Óvoda nevelési programja szerint jár el, betartva a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit
IS.

2. Ajelen megállapodás

időtartama alatt működteti

Romák és/vagy mély szegénységben

A gyermekek
ügyében.

esélyegyenlősége;

a HEP munkacsoportot az általa vállalt

élők

célcsoport intézkedési terv készítésének, felülvizsgálatának

3. Az Óvoda viseli a munkacsoport működtetésével kapcsolatosan általa vállalt felmerülő egyéb
költségeket.
4. Az Óvoda a saját szervezeti keretein belül felvilágosító és meggyőző munkát végez annak
érdekében, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program

Romák és/vagy mély szegénységben
A gyermekek

élők

esélyegyenlősége;

célcsoportjának segítésével kapcsolatban a segítők száma növekedjen. Az Óvoda a HEP alakulását
figyelemmel kíséri, arra vonatkozóan javaslatokat készít, valamint terjeszt elő HEP működésének
javítása és a beszámolási kötelezettség céljából.
5. Az Óvoda a következő konkrét feladatokat vállalj a a HEP működtetése során
- Részt vesz a
Romák és/vagy mély szegénységben
A gyermekek

élők

esélyegyenlősége;

ügyében megalakult munkacsoport működtetésében.
- Vállalja, hogya HEP FÓrUITI tagjaként végigkíséri a rnűködést.
6. Az Óvoda vállalja, hogy az Önkormányzattal kötött jelen megállapodással összefüggő
tevékenységével összefüggésben kiírt pályázati projektekben együttműködik.
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást öt éves időtartamra, 2013. július l-től

2018. június 3-ig kötik meg azzal, hogy szükség esetén közös akarattal, kizárólag írásban a
megállapodás módosításra kerülhet.

Kelt: Valkó, 2013. június hó 27. nap

Máté Mária
intézményvezető

