
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 41/2018. (XI. 27.) sz. RNÖ. határozatának 
melléklete 

 
 

Együttműködési megállapodás 
 
 
amely létrejött 
egyrészről Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 
(cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176., adószáma: 15778109-2-04, törzskönyvi 
azonosító száma: 778103),  
 
másrészről Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 
(cím: 5900 Orosháza Pacsirta u. 8., adószám: 15827791-1-04, törzskönyvi azonosító 
száma: 827795 ) 
 
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 román 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 román nemzetiség részére történő rendezvények megszervezésében és azok 
segítésében, elsősorban kulturális események és sport területén. 

 
5. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírása a Felek részéről pénzügyi 

kötelezettségvállalást nem jelent. 
 

6. A jelen megállapodást Felek képviselő-testületei határozataikkal elfogadták. 
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7. A jelen megállapodás határozott időtartamú, a jelen megállapodás aláírásának 
napjától kezdődően 2019. október 31-ig hatályos. 

 
8. A Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges jogviták 

eldöntésére a Battonyai Járásbíróság illetékességét kötik ki. 
 
9. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 

elfogadják és a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
aláírják. 

 
 
 
 

Mezőkovácsháza, 2018.…………………       Orosháza, 2018…………………. 
 
 
 
 

Vitális Gábor                                                                             ……………………… 
       elnök                                                                                              elnök 

 

 


