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Önkormán y zatáv al kötött együttműködés i megállapodás elfogad ás ára

A kataszúőfavédelemr ől és a hozzá kapcsolódó cgycs törvényck módo sításárőI szőIő 2011. évi
CXXVIII. törvóny 46. § (4) bekczdése a|ap)án, a veszéIyhe7yzet kihitdetéséről szőlő
47B/2020.(XI.03.) I(otmánytcndelct 1. §-ában foglaltakn tcklntettel az a|ábbidöntést hozom:

Á Patvalc I(özsóg Roma Ncrrrzctisógi Örlkorrná nyzatával tncgkötósrc kcrült cgyüttrnűködósi
megállapodást - ahatározat melléklctébcn foglalt tartalommal - clfogadom.
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EGyüTTMűröonst uBcÁrrepopÁs

mely, léttcjött egytószt PaMatc Község Önkormányzata -Q66B Patvarc, Gyarmats utca 4B.).,
adőszám: 15451983,1-12 képviselőjc: Betnáth Kornélia polgármester (továbbiakban:
Önkorm án y zat), v alamlnt
Balassagyatmati Közös ÖnkormányzatiHivatal (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fcjedelem út
12.), adőszám: 15450346-2-1,2, képviselője : dt. Yatga Andrea iegyző - (továbbiakban: I(özös
Hivatal),
másrészt Patvatc Község Roma Nemzetiségi Önkorm ányzata - (2680 Patvarc, Gyarmati utca
48.), adőszárn: 15784757-I-12 képviselője: Betkes Andot Roma Önkotmányzat elnöke
(továbbiakban: Roma Önkormányz^t) - (továbbiakban együtt: együttműködő felck) - között az
alulított napon és helyen a nemzeúséaek jogairól szőlő 2011. CLXXIX. törvény B0. § _ában
foglaltak szetint:

1,, A múködós tárEvi fcltótelei:

Az Önkotmányzat a Roma Önkormányzattészére havonta az clnök á|ta\ jelzettelőzetes igóny
szctint, dc legalább 32 őtában tédtésmcntescn biztosítla a feladat el}átásához szükséges tfugyi,
technikai cszközökkel felszetelt itodahelyisó ghasználatát, továbbá az todahe\yiség fenntariási
költsógeit az Önkotm ányzat visell,.
Az Önkotmányzat a Roma Önkormányzat áIt^l taított közmeghallgatás napjáta előzctes
egycztetés alapján biztosíga a l{özségháza Tanácskoző tcrmét. Az egyéb kőte|cző feladatok
cl]átását szolgáIŐ rendezvónyek lcbonyolttásához a polgármestetrcl töttént előzetes egyeztetés
alapján tötténik helyiség biztosítása.

A múködós szcmélvi fcltétclci:

a,) Az Önkotmányzat a nemzetiségekról szóló 2011,. évi CLCXXIX. törvény 80. § (1)
bekczdésénck b.)- e.) pontjában meghatározott feladatok e\őkészitésót, végtehajtását a
I(özös Hivatal Ügyrendje, a tcsriileti e\őterlcsztésck előkószítésónek szabáIyaltőI szóIő
Polgátmesteri és Jegyzői együttes utasítás, az tratkcze\ési szabáIyzat, 

^ gazdálkodási
szabáIyzat, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat Szcrvezeti és Működési SzabáIyzata
rendelkezóseinek figyclembe vételóvel a l(özös Hivatal bevonásávallága et,

b.) Áz Önkormányzat az a.) pontban megjelölt feladatok e|]átásához."ijkrég", köItségekct
viscÜ, kivóvc a teshileti tagok ós tisztségvisclők tclefonhasznáIatának költsógét.

c.) Az Önkotmányzat megbízásábőI és képviscletébcn Roma Önkormányzat t-cshileti ülésein
a jegyzŐ, yagy az aIlegyző vesz tészt és 1c|zi amcnnyibcn törvényséttóst, észlel.

II.

A költségvetés készítése, végrchaj tása és vagyorrának nyilvántartása

7- A Roma Önkormányzat kö|tséqvetóse elkószítésót, mcgalkotásának e\járási rcndjét, és a
költségvetósi gazdálkodással, az lnfotmációs és adatszolgáItatási, vdramint a nyivántartási
tevékcnységgel, önálló fizetésj szám|a nyttásával, tötzskönlwi nyt7vántatásba vétcl és
adőszámigónylésóvel, illetvc a vagyonkczeléssel összefüggó szabáIyokat, az álLamháztartástőI
szőlő 201,1,. évj CXCV. törvény éht), az államháztaríisről 

"zőÍő tawény végtcha jtásárőI
szŐ|6 368/2011. (XII.31) I(otm. tcndelet /Avr.), az adott évi központi költségvetésről
szóló tÖrvény ,,A nemzetiségi önkotmányzatok támogatásai" melléklet előiásai, az
ál]amháztartás számvitdrŐrŐ| szőIő 4/2013.(111.) I(otm. rcndelct, valamint a
ncmzctisógckről szóió 2011. óvj CLXXIX. törwény rcndclkezéscit kell a\ka\mazni.



2. A Roma Önkormányzatncvébenvégz.ctt tevékenységckkel, a képvisclő-tesület működésévcl
kapcsolatos bevótclckct és kiadásokat külön clemi költségvctésben kell teweznt, a

gazdá|kodástól önálló könyveket kell vczctni, és önálló beszámolót kell kószíteni.
A Roma önkotmányzat részére a jogszabá|yban előrtt határidőig az a|ábbi feladatokat kellett

elvégezni:
a.) a nemzetiségi önkormányzat lévsráItozásának bejelentése a tötzsköny,vi nyivántartásba,
b.) önálló adőszám igónylése a néwáItozás bejelentósével egyidejűlcg,
c.) önálló ftzetési számla nyitása az Önkorm ányzat számláját vczető pénztntézctnéI.
Az a)- c.) pontokban mcgjelölt feladatokat a Roma Önkormányzat elnöke és a l(özös Hivatal
megbíz o tt dolgo z ói határidőre telj csítctték.

3. A köitségvetés clkészítésének és cifogadásának rcndlc

3,1. A költsógvctós clőkészítósót megclőző tccndők

A Támogatási tendelet a|apján a nemzctiségi önkormáflyzat I

o múködési költségve tési támogatásta, -
o feladatalapú költségvetési támogatásta jogosult.

A működési költségvetési támogatás fcltótclc a törzskönlwi bejegyzés,

A bevételi tétel tervezés alapja az adott óvi központi költségvetéstő| szőIő törvény vonatkoző
melléklcte a|apján kőzzétett összeg.

A fcladatalapú költségvctési támogatás folyósításának részlctes feltételeit az adott évi központi
költségvetésről szóló törvény vonatkozó mcllóklete tartaknazza. A szükséges jegyzőkönyvek

hatátdőre töttónő benyíjtásárő| az e|nök a Balassagyarmau l(özös Önkormányzaú Hivatal
önkotmányzaú,Humánszolgá|tatási és lgazgatási Osztá|y közreműködésével gondoskodik.

A bevéteü tótel tervezés alapja az adott évi központi költségvctésrő| sző|ő törvény vonatkozó
melléklete alapján közzétctt összeg.

költsépvctó si hatátozat-tcw ezetének előkészítés c

Az önkormányzat a Roma Önkormányz^ttal történő kapcsolattartásra a költségvetési évct

mege\őző év novembet 30. napjáig, a helyi önkormányzati képviselő-testii{et tagaí áIta|ános

vá|asztásának évében legkósőbb dcccmbet 15-ig megbízottat jelöl ki, a l(özös Flivatalr

ügyrendjóben, és a gazdaság1 szerwezetek ügyrendjóben meghatátozott szctvezeú cgységek

felaó,ataí a|apján (továbbiakb afl,, szeí\rezcu egység), akinek szcmé|y&ől a Roma Önkormáriyzat
elnökót a jegyző tásban tálékoztatla.

Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a Roma Önkotmányzat költségvetésihatátozat,
tcrvezetétjclcn megáilapodás alap1án a )egyző készíú c|ő.
A Roma Önkotmányzat költségvctési batátozatának clőkészítésc során a jcgyző a ncmzeaség1

önkormányzat költsógvetési hatátozatának előkószítéséhez szükséges adatokat - a költsógvetési

törvényből adődő tészletes rnformációk rendelkezésre ál7ást követően - kőzll a Roma
Önkormányzat clnökével.
A költségvetósi törwényből adódó rószletes inforrnációk megismerósc után a szcrvezeú cgység

do\gozőja fo|ytatja az cgyeztetést az elnökkcl.
Ennck ketetébcn egyezteú az elnökkcl az Önkormányzat költségvetósi tendelct-tcrvezetónck a

Roma Önkotmány latía y onatkoző részét.



A Roma Önkormányzat képviseló-testületc ezt kövctőcn megtátgyalja a 1cgyző segítségével
összcállítot t határozat-tcfirezetet.
A Roma Önkotmányzat költségvetési határozatának szctkezetér" 

^, 
Áur.29.§ (1) bckezdésében

me ghatár o z o ttakat kcll alkalma z ni.
Az elnök eljuttatla a Roma Önkormányzat hatátozatba fog|a|t költségvct ését a 1egyzőnek.

A Roma Önkotmányzat költsógvetési javaslatát a tárgyév fcbtuár 1O-ig kcll megtátgyalni.
A Roma Önkotmányzat költségvetési határozatát az clnök - unnuk dr"g^aaáát követő egy
mrrnkanapon belül megkii{dr a jegyzőnek.

3.3. A költsésvcté s iőváhagvása

Az clfogadott költségvctésrőL a 1egyző tájékoztatja a Roma Önkotmányz^tot.

Az Önkotmányzat képvisclő-testiiietc a Roma Önkormányzat költségvetésétc vonatkozőan nem
tendclkczik döntési jogosultsággal. Az Önkotmányzat aNemzctiségi Onkormányzat költségvetési
hatátozatának törvónyessógéétt, bevételr ós kiadási e\őtrányzatalnak mcgállapitásáétt és
teljesítéséétt, illetve egymás kötelezettsé gváIalásaiótt és tartoz,ásaiétt fclelőssóggel ncm tartoznak.

A Roma Önkotmányzat az elemi költsógvetésének elkészítéséh ez adatot szo|gáltata I(özös Hivata|
Pénzigyi Osztá|yának, Az clemi költségvetést a belső szabáIyzatban és munkaköd e!őtásban
kijelöIt dolgozó rögziú a I{11-I(GR tcndszerbe.
A krnyomtatott költségvctési gatnitútát az elnök lrja aIá.

4. A költségve tési c\őtányzatok módositásánaktendje

Ha a Roma Önkotmányzat az eredeti e\őtrányzatan feliiLl feladatalapu, támogatást, vagy egyéb
tÖbbletbevételt ét el, bevételkie sése van, illctve kiadási e|őlrányzataLn beliil átcsopottos ítást-hajt
végre, határozatával módosítja az éves költségvetésénck előtányzatát, Az e|őtránvzat_módos itást a
Roma Önkotmányzat elnökének írásos kezdeményezése aLapjái a szeryezeti egység do|gozőja
(egyző áItala mcgbizott pénzityi ügyintéz ő) készíi e|ő,

A Roma Önkotmányzat előtányzataÁakmódosítására áItalános szabálykónt 
^, 

Aht. 34_35, § -ban
és a kapcsolódó Ávt eiírásokban megfogalm azottakatkell alkalmazni.

A Roma Önkormányzat testrilcte hatátozatávaI módosítja az éves költségvetését. Az
Önkormányzat képvisclő-testülete a Roma Önkormány zat e|őtányzataln módosításl nem hajüat
végte.

5. A költségvetési gazdálkodás

A Roma Önkotmányzat köItsógvetési gazdálk od,ására álta!ános szabáLyként 
^, 

Áht. 36-38. §-ban és
u, Ár r. IY . f ej ez etéb cn mc gfo ga lmuz o1t^kut kell alkalm az ni.

5.1. A költségvetés végtchaJtása

A Roma Önkotmányzat gazdálkodásának vógtehajtásával kapcsolatos fclada tokat a l(özös Hivatal
Iátja eI.

5,1.1. A kötclczcttsógvállalás rendjc

A Roma Önkormányzat neyébcn a feladatok ellátása (végrehajtása) során fizctési vagy más
tcijcsítési kötclezcttségct vállalni (továbbiakbarr: kötclczcttségváJla|ás) |<tzárő|ag u 
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önkormányzat elnöke vagy az áItaira tásban felhatalmazott ncm7ctisógi önkormányzaúképvisdrő

1ogosult. A kötclczcttségvállalás előtt a kötelezettsógct vállalónak meg kcll győződnie arról, hogy a

költségvetésében meghatározott összeg fe7használása az adott évi közponU költségvetésrŐI szŐ|Ő

törvény :"onatkolő mcllóklctében, valamint a nemzcúségekról szőIő 201,1. évi CI-XXIX. törvény

tcndclkezés ei a|aplán mcghatározott céln tötténik-c és a rendelkczésre á|Iő fel nem használt
c|őtányzat btztosít)a-e a |<tadás teljesítésétc a fedez,etet l(ötclczettségvállalás csak írásban és

kötclezettség pénzügyi cllcnj egyzésc után történhct.

5.1.2. Utalványoz,ás

A Roma önkotmányzaffiil, a l<tadás teljesítésének, a bcvétel beszedésónek vagy elszámolásának
cltcndeléséte (továbbiakban: uta|ványoz,ásra) \<:zárőIag ^z elnök yagy 

^z áItaira trásban

{c\hatalmazott ncmzctiségr önkormányzaú kópvisclő jogosult. Uta|ványozni csak az éwényesítés
után lchet. Pénzügyi tcljcsítéste az uta|ványozás ltán és az ltaVányozás pénzigyt ellenjcgyzése
mcllctt kcrülhet sor.

5.1,.3. P ónz,iwi ellcnicsvzós

A különböző szetződések, kötelezettségvállalás, valamrnt az utalyány pénzigyi ellenjegyzéséte a

pónzügyi osztá|yvczető vagy az á|tala fe|hataknazott személy jogosult.

A pénzügyi ellenjcgyzés csak az e\őtányzat és a fedezet meglétének, valamint az adott évi központi
költségvctéstől szóló törvény vonatkoző melléklctóben, valamint a nemzetisógckről sző|ő 201,1,. évt

CLXXX. törvény rendclkczései a|apján meghatátozott támogatás felhasználása 1ogszerűségének
el|enőrzésére irányul. A kötelezcttségvállalást, atakányozást, valamint a pénzigyi cllenjegyzóst

wgyaflazon személy ncm végezhcti.

5.1.4. Érvényesítós

Az érvényesítóst a l(özös Hivatal - jegyző által bclső szabáIyzatban ezzcl megbízott - pénzigyi-
számvitclr szakképesítósű dolgozóla végzi, az összeférhetctienségi szabáIyok szem előtt tartásáva|.

5. 1.5. Szakmai teliesítós lEazo|ása

A szakmai teljesítés igazolását a l(özös Hivatal be\ső szabá|yzatban ezze| megbízott do|gozői

végzlk, az összeíérhctetlenségi szabáIyok szem előtt tattásáva|.

A szakmai tcljesítés igazo|ásárajogosult személyeket a kötelezcttségvállaló tásban jelöli ki.

5. 1.6. Tosi cllenicwzós
A Roma önkotmányzat szcrződésernek tekintctében a jogi ellenjcgyzést a jcgyző végzi.

5. 1 .7, Összcfóthetetlensógr szabályok
Az összeféthetetlenségr. ^z 

Ávl 60.§-ban és a l{őzős Hivatal be|ső szabá|yzatalban foglalt
tendclkez és ekct kell alkalmazni.

5.2. A Roma Ónkormányz.at sz,ámlái

- A Roma önkormányzat vál7aIja, hogy az Njw. 133. § alapján megnyitott gazdáIkodásával és

pőnzellátásáu^l k^pcsoi^tos minden péizfotgaltnát^z Áht. 84. § (1) bckezdésc és 
^z 

Ávr.146. § (2)

ü pontja alapján mcgnyitott 1,0402771-0002964]-0000000(l számu önállő ftz,etősi szám|án

bonyolítla.
A Roma önkonnányzat al{jncstárná|vagy cgy bclföldi hitclintézetnól vezethcti fizetési szám|áját.



Az Önkormányzat ós a i(§H Bank Ztt. közötu számitőgépcs összeköttetós mratt a Roma
Onkotmányz^t egyetért, és kifejezcttenhozzájátul, hogy 

" 
f"ntr számu szám|ájafelctt a Bank feló

l<lzátőlagos rcndclkezési jogosultsága a I(özös Hivatal banki a|átrásra bcjelentctt szcmólyeknck van.

5.3. Pénzcllátás

A Roma Önkotmányzat mőködósénck támogatását a köItsógvetési törvényben rncgh atátozottak
szctint veszi igénybc. Az Önkormányzat a Roma Önkormányzatrészérc érkezett, az adott évi
kÖzPonu kÖltségvetésrŐl szóló törvóny vonatkozó mellókletébcn rncghatátozott támogatás felett
rendclkezni nem jogosult, aztvisszanem tarthatja sem részben, sem cgészéb en. Az önúrmányz^t
saját támogatásának 

^z évcs költségvetési rendeletében mcghatározott módon történő
fo|YŐsitásátőL a jegyző az Önkotm ányzat áIta| meghatározott tend szednt gondoskodrk, I(észpénz
a l(özös Hivatal háziPénztárán kcresztül akkor fizcrhető ki, ha a Roma önkorrnányzat"lnök"a
kifizetés tcljesítóséhcz szükséges dokumentumokat ftötclczettségváIlalás, alálrt nyomtatványok)
bemutatja és szándókát, a pénzfelvótelt megelőző B napon beliil a l(özös Hivatal pénztátosánál
jel'zi.

5.4. Tötzskön}vi nyilvántartásba vétcl

Á Roma Önkotmányzat törlskönywi nyilvántattásba vétclét és törzskönywi nyilvántartást étntő
váItozásokbcjclentését a I(özös Htvatalbelső szabá|yzatábanmegjelölt szewezeúcgység d,olgoz,őja
v égzi. A Roma Önkotmány zat tőrzskönyvi azonosítőja: 7 B47 57

5. 5. Adószám igón},lésóvel kapcsolatos feladatok

A Roma Önkormányzat adőszám igónylésóvel kapcsolatos felada tokat a I(özös Hivatal belső
szab á|y zatáb an megj clölt sz ervez eti egys ég dolgoz őja v égezte.
A Roma Önkotmányzat adőszáma: 157 847 57 -1 -12

5. 6. B első ellcnőrzés sel kapcsolatos feladatok
A helYi nemzetiségi önkormányzatbe7ső ellcnőrzóssel kapcsolatos fcladatait a Balassagyarmaú
I(özös Önkormányzaú Hivata| áItaL a bclső el7enőrzésj ábd^t cl]átására mcgkötött szerződ,és
alapján cljátó belső cllenőr biztosítja.

6. I(öltségvetési informáciő szolgáltatás rendje

6. 1 . Infotmációszolgáltatás a költségvetósről

A l(ÖzÖs Hivatal az Önkormányzat,valarnint költségvetési szervei összeállított, tattalmi és fotmai
SzempontbÓI ellenőruött költségvctését - ha a költségvetési törvény máskónt ncm tcndelk czik - az
Önkotmányzatl rcndelet-teryczet képviselŐ-testiilet elé terjesztésének határidcjét követő 30 napon
beliil a Magyar ÁU^mkirr., tárhoz 

"yaiti" 
bc. A Roma Önkormányzat költségv'etésihatározatát ugy

fogadja cl, és erŐl információt a l(özös Hivatalnak űgy szolg,áItat, hogy az a költségvetéséá
kaPcsolatos tájékoztatási kötelezettségénck határidőben cleget tudjon tenni,
A Ncmzetiségi Önkormányzat önáD,ő elemi költségvctés kószítésre kötclezctt.

6.2. Beszámolási kötelczettség tcliesítésénck tcnd]e

EgYüttműködő felek mcgállaPodnak abban, hogy a Roma önkormányzat zárszámadásihatározat-
tewezetét jclen mcgállaPodás alapján abeszámolő szerkezctére vonatko ző )ogszabályoknak Roma
Önkormányzat eIé tcleszti. A Roma Önkotmányzat zárszámadási határozatát 

^r, 
ÁIrt.91. §-ban

meghatározott határidőnek megfclelőcn mcgtfugya\ja, melyct a Roma önkotmányzat elnák" a
jegyző részérc.



A Roma önkormányzat zárszámadási határozatát az elnök - annak clfogadását követő cgy

munkanapon bclül - mcgküldi a jegyzőnek.

A Roma önkormány zat pénzmandványának a meghatátozására a zátszámadás keretében történik.

A pénzmaradvány felhasznáIásáta aF.oma Önkormányzat a tátgyévet megelőző év zárszámadási

határozatának e\fogadása atán, a tárgyévi költségvetó sjhatározatának mődosíásával párhuzamosan
kctülhet sor.

A Roma önkormányzat gazdáIkodásának éves alakulásátőI önálló clcmi beszámoló készítéste

kötclczctt.

Az Ávr.169-170,§ ő" 
^z 

Árr.7. melléklctónek mcgfclelően a Roma Önkormányzat clnöke a Roma
ónkotmányzat pónzigyi és vagyoni hclyzetének aiakuiásáról adatot szo|gáItat a Magyar
A llamkincs tát tész ére,

Az adatszo\gáItatás K1l-KGR tendszcten kercsztül a I(özös Hivatal be|ső szabáIyzatban ezze|

mcgbízott do|gozőja v égzi.

ó.3. Vagyoni ós számvitcü n),ilvántartás. adatszolgáltatás rcndie

A I(özös Hivatal a Roma Önkotmányzatvagyon| számvitcli nytbvántartásait clkülönítettcn vezeÚ.

A számvitell, nytlvántartás a|apjá:ul szolgálrő dokumcntumokat @izony|atokat, szetzódéscket,

bankszámlakivonatokat, szárn|ákat, stb.) a Roma Önkormányzat elnökc - .vagy e feladattal

meqbízott tagtra_ köteles mindcn tátgyhőnapot kövctő hó 15. napjáig a I(özös Hivatalban jegyző

áIta| trásban kijelölt munkatársának leadni. A vonatkoz,ő rcndeletekbcn meghatározott
adatszolgáItatás sotán a szo7gáLtatott adatok va|ódiságáéft, a számvitels, szabá|yokkal Ós a statrsztikai

tcndszerrcl va\ő tartdrmi egyezőségéért a Roma Önkormányzat teklntctében a Roma
önkormányzat I(épvisclő-testiilctének elnöke és a jegyzője együttesen fclelős. A Roma

önkormányzat alajdonában, illcwe haszná|atában ál]ő vagyontárgyakÓI nyllvántartást a l(özös
Hivatal vczct. Ale\tátozáshoz, sclcjtezéshcz illetve avagyontáreyakban bekövetkezőváltozásokrŐ|
Áformáciőt a Roma Önkormányzat clnöke szo|gáItat a l(özös Hivatal jegyző áItaltrásban kijelölt
munkatátsa számán. A Roma Önkotmányzat t^ítozásatért az Önkotmányzat l<tz.árőIag abban az

esetbcn és addrg a mértékig felel, ahogy^í| 
^zt 

kiilön mcgállapodásban vállalta,

:

lIT.

Együttműködés egyób területci:

Az Önkorm ány zat lehctőségi kctetén bclül együttműködik és clősegítr:

a nemzctiségi és ctnikai jogok érvényesiilésót,

a szociállsan rászotulók s cgélyezósét,

a tanulásban clmatadott tanulók fe|zárkőztatást a tátsvlásban tészt vevő intézmények
bevonásával,
a munkanélküüek foglalko ztatás^t,

A Roma Önkormányzat:
közremúködik a szociáirls segélyczési rcndszerből kikerülők fogla|koztatásának

megszeív ezósében, ellenőrzésében,
részt vcsz ^ 

íotrra nemzetiségct érintő tcndeletck előkószítésébcn, annak gyakotlaU

tapaszta|atatől tájékoztatást ad az Önkorm ányzatnak,

figyclcmmel kísóri a rászorulő családok élctködlmónyeit, scgítségct nyújt a szoc:tá\ts segély

iránti kételmck, valamint a közizemr szolgáltatőkná| fcnnálló tartozások tendezésórc

irányuló kótclmek kitöltés éb en, b eny űjtás áb an.

1,.



A Roma ÖnkotmányzatvállaIja, hogy 
^nylLg} 

lehctőségeit figyelembe vévc támogatla a
tclepülés őv o dáját, va lamin t a z Önkotm ány zat á|ta| sz erv ezctt F alunap ot.

Zátadék

Együttműködő felek jelen megállapodást 2021. janaát 1. hatálhyalhatározarJan id,őre kötik, mclyet
évcnte janufu 3I. napjáig fclülvizsgáInak és szükség szednt módosítanak.

Jelen megállaPodás hatályba\épésóvel cgyidcjűleg, hatá|yátveszti aPatvarcl(özsóg önkormányzata
I(ÓPviselŐ-testii,lctének a71 /2019.$II.13.), és Patvarc l(özség Roma Nemzctiségi önkormányzata
I(éPvisclŐ-testületénck a B/20I9.ffIl.lz.) számű határozatáva| clfogadoti cgytittműkádési
megállapodása.

A Szerződő fclek kijclentik, hogy a je|en megállapodásban nem szabáIyozottkérdésckben a Ptk, ide
vonatkoző tendelkezós ei az tányadóak. A felek a közöttük fclmedilő vitás kérdós cket tátgya7ássaI,
cgYeztctésscl kísérÜk mcg rcndezni, annak siketclcnségc esetén kölcsönösen clfogadják a
Balas sagyar maú J árásblrőság illetékcs ségét.

Patsrarc,2021. 01. 18. tr%
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I(özség Polgármestere
§ 'i 
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P,;i;;;il;dil; N;;;;;;
\Qu y"d,i./ Önkotmányzat Elnöke

Záradék:

Palrarc l(özség Onkormányzata Po\gármcstetének I/2021. (I.14.) határozatáva| elfogadta az
együttműködési megállapodást,
Patvarc l(Özség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnőkének 1 /2O2L (I.15,) határozatával
elfogadta együttműködési megáIlapodást.

Patvatc,202I. 01. 18.

]\- 1

''4,/l
'6V, e.V)ig, Andrea :/ -
,,,i, |egyzo

,!/

Város Jcgyzője




