
roma Nemzetiségi Önkormányzat 19/2015. (IV. 28.) sz. romaNÖ. határozatának 

melléklete 

Együttműködési megállapodás 

  

amely létrejött 
egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
(cím: 5600 Békéscsaba Szabadság tér 11-17. III. em. 1.), képviseli: Kovács Erzsébet 
elnök 
 
másrészről a Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
(cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) képviseli: Tinti Sándor elnök 
 
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Felek rögzítik, hogy mindketten a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény szerint működő jogi személyek. 
Felek rögzítik, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
113. §. alapján közösségi joguk és a nemzetiségi önazonosság megőrzése, 
ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és 
fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása. 
A Felek rögzítik továbbá, hogy a nemzetiségi önkormányzati jogok minden 
nemzetiségi önkormányzat tekintetében egyenlőek, közöttük alá-fölérendeltségi 
viszony nincsen. Felek személyi és tárgyi feltételeiket összehangolják egymás 
tevékenységének segítése érdekében. 
 

2. Felek a fentiekre tekintettel, a részben azonos feladataik hatékonyabb elvégzése, 
a nemzetiségi érdekek jobb érvényesítése érdekében a jelen megállapodásban 
határozzák meg együttműködésük általános feltételeit. 
 

3. Felek megállapodnak, hogy egymással együttműködnek annak érdekében, hogy 
a roma nemzetiségű személyek, illetve ezek szervezetei a lehető legnagyobb 
mértékben hozzájussanak az identitásuk megőrzésével és erősítésével 
kapcsolatos támogatásokhoz. Ennek érdekében kölcsönösen tájékoztatják 
egymást minden olyan támogatási lehetőségről, pályázatról vagy bármely egyéb 
forrásról, amely a fenti cél elérését szolgálja. 
 

4. Felek a nemzetiségi identitás megőrzése és erősítése érdekében együttműködnek 
a roma nemzetiség részére történő rendezvények megszervezésében és azok 
segítésében, elsősorban kulturális események és sport területén. 

 
5. Felek fontosnak tartják a roma nemzetiségű emberek oktatásban és 

foglalkoztatásban való részvételét, ennek növelése érdekében együttműködnek 
egymással. 

 
6. Felek továbbá együttműködnek mindazokon a területeken, amelyek a roma 

lakosság élethelyzetét és a két település fejlesztését szolgálja. 
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7. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás teljesítésének tapasztalatait 
évente közösen értékelik és arról a megállapodást aláíró elnökök a saját 
döntéshozó szervüket évente egyszer tájékoztatják. 
 
 
 
……………………., 2015. május….. 
 
 
 
 
…………………..                                                                       Tinti Sándor 
     elnök                                                                                              elnök 

 


