
Román Nemzetiségi Önkormányzat 30/2016. (X. 20.) sz. RNÖ. határozatának melléklete 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a  Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi 
Önkormányzat   5800 Mezőkovácsháza  Árpád u.176. képviseli: Vitális Gábor elnök  
másrészről: Selesi Ioan Humorista és táncegyüttes vezetője között Zilah  Str.Aleea 
Nucilor  Bl.K13.Sc.A ap2. CIF 20197021 az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek mellett: 
 
 
1./ Felek rögzítik, hogy a Nektv. alapján közösségi joguk a nemzetiségi önazonosság 

megőrzése, ápolása, erősítése és átörökítése, történelmi hagyományaik, nyelvük 
ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása, 
valamint mindezekkel kapcsolatban a széles körű és közvetlen nemzetközi 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának a joga. 

 Felek rögzítik továbbá, hogy a nemzetiségi önkormányzati jogok minden 
nemzetiségi önkormányzat tekintetében egyenlők, 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 

román nemzetiségű személyek, illetve ezek szervezetei a lehető legnagyobb 
mértékben hozzájussanak az identitásuk megőrzésével és erősítésével kapcsolatos 
támogatásokhoz. 

 
4./ Felek a nemzetiségi identitás megőrzése és erősítése érdekében együttműködnek a 

román nemzetiség részére történő rendezvények megszervezésében és azok 
segítésében. 

 
5./ Felek együttműködnek abban, hogy a Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiség 

részére, valamint a jelen megállapodást aláíró felek nemzetközi kapcsolatokat 
építsenek ki és tartsanak fenn romániai társ-szervezetekkel, településekkel, illetve 
olyan nemzetközi szervezetekkel, amelyek elősegítik a nemzetiségi érdekek uniós, 
illetve nemzetközi szintű képviseletét. 
Ennek érdekében felek megállapodnak, hogy egymást kölcsönösen tájékoztatják a 
jelen pontban foglaltakkal összefüggő nemzetközi eseményekről, látogatásokról, 
tanulmányutakról, konferenciákról, stb. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az 
adott esemény jellege azt lehetővé teszi, a külföldi rendezvényeken közösen 
jelennek meg, ennek feltételeit közösen egyeztetik. 
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6./ Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás teljesítésének tapasztalatait 

évente közösen értékelik és arról a megállapodást aláíró elnökök a saját döntéshozó 
szervüket, évente egyszer tájékoztatják. 

 
 
Zilah, 2015. október 31. 
 
 

…………………………………………………………. 
képviseli: Vitális Gábor                    elnök 

 
 
 

………………………………………………………. 
képviseli: Selesi Ioan              Humorista                             

 
 


