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A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. töruény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(X1,03,)
Kormányrendelet 1, §-ában foglaltakra tekinteftel az alábbi döntést hozom:

A Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötésre került együttműködési
megállapodást - a határozat mellékletébe n fogl alt tartalommal - elfog adom.

Határidö: 2020. december 31.
Felelós: Csach Gábor polgármester
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EGYÜTTMÚKÖDÉS| MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött
egYrészt Balassagyarmat Város Önkormányzata - (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12).,
adÓszám: 15735272-2-12, képviselöje: Csach Gábor Lóráni- polgármester - (továbbiakbah:
ÖnkormánYzat), továbbá _Balassagyaimati Közös önkormányzati Hivatal (2660 Bálassagyarmat,
Rákócz! fejedelem út 12.), adószám:15450346-2-12, képviielője: Dr. várga Andrea |Őgy.a -
(továbbiakban: Közös Hivatal),

Pfleslt, Balassagyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata - (2660 Balassagyarmat,
RákÓczi fejedelem út 33.), adószám: 15784733-1-12, képviseloje: Virag lstván, Roma önkor:manyzái
elnÖke (továbbiakban: Roma Önkormányzat) - (továbbiakban egyutt: egyi]ttmúxödó felek) -
kÖzÖtt az alulírott napon és helyen a nemzetiségek jogairól szotozoli.-cLxxtx, törvény 80. § -ában
foglaltak szerint:

l,
A Nemzetisé9i Önkormányzat működésének tárqyi és személyifeltételeinek biztosítása

1. A működés tárqyi feltételei:

a.) Az Önkormányzat a Roma Önkormányzat részére - az önkorm ányzati választások időpontjáig
- ingYenes has_ználatába adja a kizárólagos tulajdonát képező 26Ó0 Ba|assagyarmat, naróczi
fejedelem Út 33. szám alatti, 1533tN2 hrsz-ti, 65 m2 alapterületű, nem laká§ céljára szolgáló
helYiséget a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátására a szükséges tárgyi - techriikai
eszkÖzÖkkel. A használatba adás részletes feltételeit külön képviselö - teituleti áóntés alapján
jóváhagyott megállapodás tartalmazza,

b,) Az Önkormányzat a Roma Önkormányzattal történt előzetes egyeztetés alapján a - 2660
BalassagYarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám - alatti tanácskoáiermet a képúiselő_testületi
Ülések időtartamára ingyenesen és térítésmentesen rendelkezésére bocsátja, Az
ÖnkormánYzal a Roma 

-Ónkormányzat 
által tartott közmeghallgatás napjára elözetes

egYeztetés alapján biztosítja emeleti Dísztermét. Az egyéb köteiezö feladátok ellátását
szolgálÓ rendezvények megtartására, elözetes egyeztetes alapján az önt<ormanyzái
fenntartásában lévő intézmények helyiségeiben van leÉátöseg.

c.) A Roma Önkormányzat - ámennyinei a következő válásztásokon a törvényben elöírt
megalakíthatÓsági feltételeket teljesíti - akkor az a,) pontban megjelölt helyiséget, az
ÖnkormánYzati választásokat kOveiően jelen megállapodasnan foglaltak-siárint nászn?lhatja,
m i n d ad d i g,.. amí g az Ö n ko rm á n yzat e l h ei yezes u mot n e m g o n d os ko-d i k.

d.) A Roma Önkormányzat tudomásul ve'szi, hogy az ai) pontban megjelölt ingatlant nem
idegeníti el, és nem terhelheti meg, a helyisé§-egy reszét bérbe, aloérletne adni csak az
Önkormányzat elözetes hozzájáruláéával leÉet, 

- -'
e,) A Roma Önkormányzat tudbmásul veszi, hogy az ingatlanrészben végzett bármilyen

átalakításhoz az Ön korm ányzat elözetes en gedélyó sz ü ksé jes.

2, A működés személvifeltételei:

a.) Az Önkormányzat a. nemzetiségekről szóló 2011. évi cLcXXlX. törvény 80. § (1)
bekezdésén"\ ?;)- e,) .pontjában meghatározott feladatok előkészítését, velrerrajtaéat'á
KÖzÖs Hivatal Ügyrendje, a testületi előterjesztések előkészítésének szabályairól szólóPolgármesteri .és.JegyzŐi együttes utasítás, az iratkezelési szabályzat, a gazdálkodási
szabálYzat, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti es rr,Íuxooesi-Szabályzata
rendelkezéseinek figyelembe vételével a Közös Hivatal bevonásával látja el.

b,) Az Önkormányzat az a.) pontban megjelölt feladatok ellátásához szukséges költségeket viseli,
kivéve a testületitagok és tisztségvisóiók telefonhasználatának költségétic.) Az ÖnkormánYzat megbízásábóiés képviseletében RÓmá Ónk;1116,r;at testületi ülésein ajegyzÖ, vagy az allegyző vesz részt és jelzi amennyiben törvénysértést ászlel.



ll.

A ko|tséqvetés készítése. véqrehajtása és vaoyonának nyilvántartása

A Roma önkormányzat költségvetése elkészítését, megalkotásának eljárási rendjét, é. q
koftsétvetési gazdálÉodással, i. információs és adatszolgáltatási, va]amint 

, 
a nYilvántartási

tevékjnységgei onalló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétel és adószám

iqénylésével, illetve a vagyonkezeléssel osézefuggö szabályokat, az államháztartásról szóló 201 1. évi

ÖiÖÚ.-t!l1yénv tÁno, al'a1amnaztartásról szoló torveny végrehajtásáról szóló 36812011. (Xl1.31)

Kffi. iáno"iét'tÁűi.l, az adott évi központi költségvetésröl szóló törvény uA nemzetiségi

önkormányzatok támoiatásai" melléklet elöírásai, az államháztartás számviteléröl szólÓ 412013.(1.11.)

Korm. rendelet, valariint a nemzetiségekröl szóló 2O1í, évi CDfilX. törvénY rendelkezéseit kell

alkalmazni.

1. A Roma önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, a képviselő-testület működésével

kapcsolatos bevételeret és kiadáéokat külön elemi költségvetésben .kell tervezni, a

g"roalxooasról önálló könyveket kellvezetni, és önálló beszámolót kell készÍteni.

Á-R;; ónrormányzat .részére a jogszabálybán elóirt határidőig az alábbi feladatokat kellett

elvégezni:
a.) á nemzetiségi önkormányzat néwáltozásának bejelentése a törzskönyvi nyilvántartásba,

n,i onatr adószám igénylése a névváltozás bejelentésével egyidejűleg,

c, j onalr fizetési számtá nyitása az önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.

^2 
a)- c,) pontokban megjelolt feladatokat a Roma Önkormányzat elnöke és a Közös Hivatal

meg b ízott d ol gozói határid öre teljes ítették.

2. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

2.1. A költséqvetés elökészítését megelőzö teendők

A Támogatási rendelet alapján a nemzetiségi önkormányzat:
o működési költségvetésitámogatásra,
o feladatalapri költségvetési támo9atásra jogosult.

A működési költségvetési támogatás feltétele a törzskönyvi bejegyzés.

A bevételi tétel tervezés ala[ja az adott évi központi költségvetésról szÓlÓ tÖrvény vonatkozó

melléklete alapján közzétett összeg,

A feladatalapú költségvetési támogatás folyósításának részletes feltételeit az adott évi kÖzPonti

költségvetésiöl szóló törvény von-atkozó melléklete tartalmazza. A szÜkséges jegyzókÖnyvek

határidöre történő benyújtájáról az elnok a Balassagyarmati közös Önkormányzati Hivatal

Ónrormanyzati, Humánszoigáltatásiés lgazgatási Osztály közremüködésével gondoskodik.

A bevételi tétel tervezés alapja az adott évi központi költségvetésról szÓlÓ tÖrvény vonatkozÓ

melléklete alapján közzétett összeg,

költségvetési h atározat-tervezetének elökészítése

Az önkormányzat a Roma önkormányzattal történő kapcsolattartásra a költségvetési évet megelózÖ

év november 30. napjáig, a helyi onkormányzati képviselő{estület tagjai általános választásának
évében legkésőbb oeÖÓm-oer 15-i! megbízottai jelol ki, a Közös Hivatal Ügyrendjében, és a gazdasági

szervezeték ugyrendjében megÉatárózott szervezeti egységek feladatai alapján (továbbiakban:

szervezeti egys;g), arinet< szeméIyeröl a Roma önkormányzat elnökét a jegyzö írásban tflékoztatja.

Együttmüködó felek megállapodnak abban, hogy a Roma Önkormányzat költségvetési határozat-

tervezetét jelen megállapodás alapján a jegyzö készíti elö.
A Roma bnrorma-nyzát koltsegvótesi náiarozatának elökészítése során a jegyzö a nemzetiségi
önkormányzat költségvetési haiározatának elókészítéséhez szükséges adatokat - a..költségvetési
törvényböíadódó résiletes információk rendelkezésre állást követöen - közli a Roma Önkormányzat
elnökével.



A költségvetési törvényböl adódó részletes információk megismerése után a szervezeti egység
dolgozója folytatja az egyeztetést az elnökkel,
Ennek keretében egyezteti az elnökkel az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének a Roma
Ön kormányzatra vo natk ozó részét.

A Roma Önkormányzat képviselö-testülete ezt követóen megtárgyalja a jegyző segítségével
összeállított határozat-tervezetet.
A R9mg Önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Avr.29.§ (1) bekezdésében
meghatározottakat kell alkalmazni.
Az elnök eljuttatja a Roma Önkormányzathatározatba foglalt költségvetését a jegyzönek.

4 Er. Önkormányzat költségvetésijavaslatát a tárgyév február 1O-ig kell megtárgyalni.A Roma Önkormányzat költségvetési határozatát- az elnök - a]nnak elioga-Óasat követő egy
munkanapon belül megküldi a jegyzőnek.

2.3. A költségvetés ióváhaqyása

Az elfogadott költségvetésróla jegyzö tájékoztatja a Roma Önkormányzatot.

Az Önkormányzal képviselö-testülete a Roma Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem
rendelkezik döntési jogosultsággal. Az Önkormányzat a N-emzetiségi-Önkormányzat költségvetési
határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási elóirányzátainak megattapttasaÖrt és
teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelösséggel-nem tartoznak.

A_Romai. Önkormányzat az elemi költségvetésének elkészítéséhez adatot szolgáltat a Közös Hivatal
PénzÜgyi Osztályának,_Az elemi költségvetést a belsó szabályzatban és munka-kori elöírásban kijelölt
dolgozó rögzíti a Kl,t-KGR rendszerbe.
A kinyomtatott költségvetési garnitrirát az elnök írja alá.

3. ) A költségvetési előirányzatok módos ításának rendje

Ha a Roma Önkormányzat az eredeti elöirányzatán felül feladatalapri, támogatást, vagy egyéb
tÖbbletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási elöirányzatain belül átcsoportos-ííasi"na;t
végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. Az elöirányzat-módosítást á
19T" Önkormányzat elnökének kezdeményezése alapján a sz-ervezeti egység áolgozója fiegyzóáltala megbízott pénzügyi ügyintézö) készíti eló.

A,Roma Önkormány_zat előirányzatainak módosítására általános szabályként az Ánt. 34-35. § -ban és
a kapcsolódó Avr elöírásokban megfogalmazottakat kel| alkalmazni,

|.ngmg..Önkormányzat testülete határozatával módosítja az éves költségvetését. pe. önkormányzat
kéPviselőtestülete a Roma Önkormányzat elöirányzataii módosítást nem Éajthat végre.

4.) A költségvetési gazdálkodás

1 RPr:.9lkormányzat költségvetési gazdálkodására általános szabályk ént azÁnt. go-gg. § -ban ésaz Avr. lV. fejezetében megfogalmazottakat kell alkalmazni,

4.1. A költséqvetés véqrehaitása

1..noT" ÖnkormányzaÍ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Közös Hivatal
lá§a el.

4. 1,,1. A kötelezettséqvállalás.rendie

| |9ma Ölkormányzat nevében a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési
kÖtelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás7l<izaráag a Roma önxJrinanyzat elnökeVa9Y az általa Írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jógosult. A
kÖte|ezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg t<eil gyözöönie arról,- hogy a
kÖltségvetésében meghatározott összeg felhasználása az adot[ évi kozipbnti költségvetésrot lioto



törvény vonatkozó mellékletében, valamint a nemzetiségekröl szÓlő 2011. évi CLXXIX. tÖrvénY

rendel'kezései alapján meghatározott célra történik-e és a rendelkezésre állÓ fel nem használt

eioiranyzat biztosiqia_e a [iaoas teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak Írásban és

kötelezettség pénzü gyi e l lenjegyzése utá n történ h et.

4.1 .2. Utalványozás

A Roma önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagY elszámolásának

elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa Írásban felhatalmazott

nemzetiségii Ónkormányzati képvisátO iogosutt. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.
pénzügyi öljesítesre a, Ltatuanybzás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegYzése mellett kerÜlhet

Sor,

4, 1.3. Pénzüqvi ellenjeqvzés

A különböző szerzödések, a kötelezettségvállalás, vatamint az utalvány pénzÜgyi ellenjegyzésére a

pénzügyi osztályvezető vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

Á peniúgyi ellehjegyzés cisál.. az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint az adott évi közPonti

t<oitsegvöiesrol jzót'o törvény vonatkozó mellékletében, valamint a nemzetiségekról szólÓ 2011. évi

cLXXI-X. törvény rendelkezései alapján meghatározott támogatás felhasználása jogszerűségének

ellenörzésére irányul. A kötelezettdégvállalált, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegYzést

ugyanazon személy nem végezheti.

4.1.4. Érvényesítés

Az érvényesítést a Közös Hivatal - jegyző által belsö szabályzatban ezzel megbízott - PénzÜgYi-
számviteli szakképesítésű dolgozój a iegil, az összeférhetetlenségi szabályok szem elÖtt tartásával,

4. 1.5. Szakmai teljesítés iqazolása

A szakmai teljesítés igazolását a Közös Hivatal belsö szabályzatban ezzel megbízott dolgozói végzik,

az összeférhetetlen ség i szabályok szem elött tartásával.
A szakmai teljesítés igázolásárá jogosult személyeket a kötelezettségvállaló Írásban jelöli ki.

4.1,6. Joqi ellenjeqvzés
n nomilönroriffiá szezödéseinek tekintetében a jogi ellenjegyzést a jegyző végzi.

4, 1 . 7. Összeférhetetlenséq i szab,ályok
Az összeférhetetlensefrffi 60.§-ban és a Közös Hivatal belsö szabályzataiban foglalt

rendelkezéseket kell alkalmazni.

4,2. A Roma Önkormánvzat számlái

A Roma önkormányzat vállalja, hogy az Njtv, 133. § alapján megnyitott gazdálkodásával és

pénzellátásával kapcáolatos miÁden péirztorgatmat az {1i._P!, § ttl bekezdése és az Avr. 146. § (1)

bekezdése alapjáh megnyitott 1o4o2771:ooo29604-0oo00001 számú önállÓ fizetési számlán

bonyolítja.
A iffi;b.kormányzat a Közfoglalkoztatással kapcsolatos minden pénzforgalmá az Áht. 84. § (1)

bekezdése es az ÁÚr, 146. § (2) a) pontja alapján megnyitott 10402771-00029603-00000002 számú

alszámlán bonyolítja.

A Roma önkormányzat a Kincstárnálvagy egy belfóldi hitelintézetnélvezethetifizetési számláját.
p" önkormányzat és a K&H Bank-Zrt. közötti számítógépes összeköttetés_ miatt a Roma

önxorranyzat egyetért, és kifejezelten hozzéiárul, hogy a fenti számú számlája felett a Bank felé

kizárólagoó renoákezesi jogosuitsága a Közös Hivatal banki terminál tekintetében aláÍrásra bejelentett

személyeknek van.



4.3, Pénzellátás

A Roma Önkormányzat müködésének támogatását a költségvetési törvényben meghatározottak
szerint veszi igénYbe, Az Önkormányzat a Roma önkormányzat részére érkezett, áz adott évi
kÖzponti kÖltségvetésó szÓlÓ törvény vonatkozó mellékletében meghatározott támogatás felett
rendelkezni nem jogosu|t, azt vissza nem tarthatja sem részben, sem egészében, Az öniormanyzai
saját támoga!ásának.az éves költségvetési rendeletében meghatározott módon történö folyósításáról
a jegyző az Önkormányzat által me§határozott rend szerint §ondoskodik. Készpénz a Közös Hivatal
háziPénztárán keresztÜl akkor fizethető ki, ha a Roma Önkormányzat elnöke a kifizetes teljesítéséhez
szÜkséges dokumentumokat (kötelezettségvál|alás, aláírt nyomtaiványok) bemutatja és siándékát, a
pénzfelvételt megelőző 8 napon belüla közös Hivatal pénztárosánaliőtzi.

4,4. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel
A Roma Önkormány.zat tÖrzskönyúi nyilvántartásba vételét és törzskönyvi nyilvántartást érintö
változások bejelentését a Közös Hivatal belsö szabályzatában megjelölt szervezetj egység dolgozója
végzi, A Roma Önkormányzat törzskönyvi azonosítója: 784733

+5
A Roma Önkormányzat adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a Közös Hivatal belső
szabály zatába n me gje l ö lt sze rvezeti eg ysé g d o l g ozój a vé9 ezte.
A Roma Önkormányzatadószáma: $1afise+lz '

4.6. Belsö ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok
A helYi_ nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait a Balassagyarmati
K9a9.. Önkormányzati Hivatal álial a belsó ellenórzési feladai ellátására megkötött szerződés alapján
eljáró belsó ellenör biztosítja.

5. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

5.1. lnformációszolqáltatás a költséqvetésről

A KÖzÖs Hivatal az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai
szemPontból ellenőrzÖtt költségvetését - ha a költségvetési törvény és más jogszabály másként nem
rendelkezik - az Önkormányzati rendelet-tervezet képviselő{estúlet elé_ térjésztese-net< határidejét
kÖvető 30 napon belÜl a Magyar Államkincstárhoz nyújtja be. A Roma önkórmanyzat koltségvetési
határozatát tígy fogadja el, és erről információt á 

-kozos 
Hivatal ugy szol!áttat, hog/ az a

kÖltségvetéséve_l kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidóben á'eget tuáión tenni,
A NemzetiségiÖnkormányzatönálló elemi költségvetéjkészítésre kötelezett.

5,2. Beszámolási kötelezettséo teliesítésének rendje

EgYÜttmŰkÖdő felek megállapodnak abban, hogy a Roma önkormányzat zárszámadási határozat_
tervez_etét jelen megállapodás alapján a beszámoló szerkezetére vonátkozo ;otiiáoalyok szerint ajegYző készíti eló és az elnök a Roma önkormányzat elé terjeszti. n'n-oma-Őnr;ril;r;"]
zárszámadási határozatgt az Ánt gt §-ban meghatározott határidónek megfelelően megtárgyalja,
melyet a Roma Önkormányzat elnöke tóvábbít a jégyzö részére.

A Roma Önkormányzat zárszámadási határozatát az elnök - annak elfogadását követö egymunkanapon belül - megküldi a jegyzőnek.
A Roma ÖnkormánYzat Penzmaiaóványának a meghatáro zása a zárszámadás keretében történik.A pénzmaradvány felhasználására a Roma Önko-rmányzat a tárgyévet megelőző év zárszámadási
határozatának elfogadása után, a tárgyévi költségvetési"határozatának modolitásával párhuzamosan
kerülhet sor.

A Roma Önkormányzat gazdálkodásának éves alakulásáról önálló elemi beszámoló készítésrekötelezett,

*.,1:l9n:119 § é: az Avr,5.,6. mellékletének megfelelően a Roma önkormányzat elnöke a RomaUnKormánYzat PénzügYi és vagyoni helyzetének alakulásáról adatot szolgáltat a NÍagya, Árártin".iai
részére.



Az adatszolgáltatást K1l-KGR rendszeren keresztül a Közös Hivatal belsÖ szabályzatban ezzel

megbízott dolgozója végzi.

5,3. Vaqyoni és számviteli nvilvántartás. adatszolgáltatás rendje

A Közös Hivatal a Roma önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülÖnítetten vezeti, A
számviteli nyilvántartás alapjául 

-szolgáÍó 
dokumentumokat (bizonylatokat, szerzÖdéseket,

bankszámlakiúonatokat, számlákat stb,) a Roma Önkormányzat elnöke - va9y e feladattal megbízott

tagja - köteles minden iárgyhónapot követö hó 15. napjáig a Közös Hivatal jegyző által Írásban kijelÖlt

minratarsanat leadni. Á vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a

szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel valÓ tartalmi

egyázőségéért a Roma önliormányzat tekintetében a Roma Önkormányzat KéPviselÖ-testületének

"iúr" 
éja jegyzóje együttesen feletos. A Roma önkormányzat tulajdonában, illetve használatában

álló vagyontárlyar<ior n-yitvantartast a Közös Hivatal vezet, A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a

u"gyoriúrgyatinan bekövetkezö változásokról információt a Roma Önkorm.ányzat elnöke szolgáltat a

rűs Hiűal legyzö által írásban kijelölt munkatársa számára. A Roma ÖnkormánYzat tartozásaiért

"i-Ón1.Órrnániir7 
lrr=arolag abban' az esetben és addig a mértékig felel, ahogYan azt kÜlÖn

megállapodásban vállalta,

5.4. Az adóhatóság felé teliesítendő adatszolgáltatás .
króla]vtAKáltalmegküldöttkimutatásalapjánaKözös

önxormányzati Hivatal arra jogosult Óolgozója adatot szolgáltat az állami adóhatóság feIé.

lll.
Együttműködés egyéb terü letei

Az önkormányzat lehetőségi keretén belül együttműködik és elösegíti:
- a nemzetiségi és etnikaijogok érvényesülését,
- a szociálisan rászorulók segélyezését,
- a tanulásban elmaradott tanulók íelzárkóztaíást a társulásban részt vevÖ intézménYek

bevonásával,
- ösztöndíj program keretében támogatja a szociálisan rászorulÓ tanulókat és
_ a Város§ondnokság bevonásával munkanélküliek foglalkoztatását.

A Roma Önkormányzat:_ kapcsolatot tart a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezettel a szociális

segélyezési rendszerböl kikeiülök foglalkoztatásának megszervezésében, és ellenÖrzésében,
_ ka[cjolatot tart az önkormányzati intézmények vezetöivel és igény szerint az intézményekben

- elsösorban nevelési-, közoktatási - folyó karbantartási munkákat szakipari, és társadalmi
m u nka megszervezésével biztosítja,

- részt vesz a roma nemzetiséget érintö rendeletek előkészítésében, annak gyakorlati

ta pasztalata i ról tájékoztatást ad az Ön kormá nyzatn ak,
- figyelemmel kíséri a rászoruló családok életkörülményeit, segítséget nyújt a szociális SegélY

iáti reretmek, valamint a közüzemi szolgáltatóknál fennálló tartozások rendezésére irányulÓ

kérelmek kitöltésében, benyújtásában,
- közremüködik a kornyezeitanulmány készítésében, mely a rászorulók szociális segély és

lakásügyi kérelmének elbírálását segíti,
- az önkormányzati tulajdonú lakások bérlói bérleti jogviszonyának fe|mondását követÖen a

hátralékos ojszegre részletfizetési kérelem benyújtása, az engedélyezést követően annak
figyelemmel kíséiése, továbbá a kilakoltatási eljárás megindítását megelózÖ eljárásban
közreműködés,

- A Roma önkormányzat vállalja, hogy anyagi lehetőségeit figyelembe véve támogatja a város
óvodáit és közoktatási intézményeit, hogy a hátrányos helyzetű tanulók oktatását és nevelését
segítsék.

- A Éoma önkormányzat képviselteti magát a város nemzeti ünnepeken tartott rendezvényein,
koszorúzásokon, valamint a város kiemelt rendezvényein.



Záradék

EgyÜttmÜkÖdÖ felek jelen megállapodást 2O2O. január 1. hatállyal határozatlan idöre kötik, melyet
évente január 31. napjáig felülvizsgálnak, és szükség szerint módosítanak,

J_elen megállaPodás hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti Balassagyarmat Város
Önkormányzata Képviselőtestületének a itatzols-1Xl1.19.) és Balassagyarmai Város Roma
NemzetiségiÖnkormányzata Képviselötestületének a aizots.lktt,o2.) számú Éátarozatavalelfogadott
együttműködési megállapodás.

A SzerzÖdŐ felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a ptk. ide
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek a közöttük felmerülö vitas reroeseket tárgyalással,
egYeztetéssel kísérlik meg rendezni, annak sikertelensége esetén kölcsönösen etto!"aolat a
Balassagyarmati Járásbíróság illetékességét.

tí
Ví r.--x;

Balassagyarmat Város
Önkormányzat

Zár ad ék

Balassagyarmat, 2020, december hó 31.

Balassagyarmat Város Polgármestere a 138t2020.(Xl1.28.) határozatával elfogadta az együttműködési
megállapodást,
Balassagyarmat Város n9r? Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a2l2O2O.(Xl1.28.) határo zatával
elfogadta az együttműködési megállapodást.

Ba|assagyarmat Város Polgármesterének 138/2o20.(Xl1.28,) határozata 2020. december hó 31.
naPján, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökénéx ztzo2o.(Xl1.31.) határozata 2O2O. december
hó 3'l. napján kihirdetve.
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