














Együttműködési megállapodás 

 

 

Amely létrejött Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: Hicsár 

Bertalanné elnök, székhely: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos u. 31.; adószám: 15778659-1-19) 

továbbiakban, mint Támogató 

és  

Lurkó Óvoda (képviseli: Farkasné Dunai Andrea; székhely: 8192 Hajmáskér, Rákóczi Ferenc 

utca 13.; adószám: 15798396-2-19) továbbiakban, mint Támogatott 

együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

1.) A felek képviselői mindenekelőtt kijelentik, hogy ezen együttműködési megállapodás 

megkötése során jogosultak eljárni, rendelkeznek minden olyan képviseleti jogosultsággal, 

amely őket ezen együttműködési megállapodás aláírására teljes jogkörrel feljogosítja. 

 

2.) Az együttműködési megállapodás tárgya:  

2.1. A Támogató egyszeri 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegű működési támogatást nyújt 

a Támogatottnak. 

2.1.1. A Támogató, a működési támogatást átutalja a Támogatott, OTP Bank Nyrt.-nél 

vezetett 11748007-15798396 számla számára. 

 

A Felek ezen együttműködési megállapodás elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, négy példányban aláírták.  

 

 

Kelt: Hajmáskér, 2017. szeptember 27. 

 

 

 

.............................................. 

Hicsár Bertalanné 

......................................... 

Farkasné Dunai Andrea 

elnök intézményvezető 

 



Együttműködési megállapodás 

 

 

Amely létrejött Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: Hicsár 

Bertalanné elnök, székhely: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos u. 31.; adószám: 15778659-1-19) 

továbbiakban, mint Támogató 

és  

Hajmáskér Község Önkormányzata, mint a hajmáskéri Művelődési Ház fenntartója (képviseli: 

Köbli Miklós polgármester; székhely: 8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 31.; adószám: 

15428756-2-19) továbbiakban, mint Támogatott 

együttesen Felek között az alábbi feltételekkel: 

 

1.) A Felek képviselői mindenekelőtt kijelentik, hogy ezen együttműködési megállapodás 

megkötése során jogosultak eljárni, rendelkeznek minden olyan képviseleti jogosultsággal, 

amely őket ezen együttműködési megállapodás aláírására teljes jogkörrel feljogosítja. 

 

2.) Az együttműködési megállapodás tárgya:  

2.1. A Támogató egyszeri 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összegű működési támogatást nyújt 

a Támogatottnak. 

2.1.1. A Támogató, a működési támogatást átutalja a Támogatott, OTP Bank Nyrt.-nél 

vezetett 11748007-15428756 számla számára. 

 

A Felek ezen együttműködési megállapodás elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, négy példányban aláírták.  

 

 

Kelt: Hajmáskér, 2017. október …… 

 

 

 

.............................................. 

Hicsár Bertalanné 

......................................... 

Köbli Miklós 

elnök polgármester 

 



Együttműködési megállapodás 

Amely létrejött egyrészről a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (8500 Pápa Fő u. 5.) 

Képviseli: Markos Róbertné elnök, másrészről Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hajmáskér (8192 

Hajmáskér, Kossuth u. 30.) képviseli: Hicsár Bertalanné elnök között alulírott helyen és időben az 

alábbiak szerint. 

1. Együttműködő felek célul tűzik ki a településen élő cigány lakosság életkörülményeinek, 

társadalmi helyzetének javítását. 

2. Az együttműködési megállapodás céljának elérése érdekében az együttműködési felek az 

alábbi feladatuk elvégzését határozzák meg, amely során kölcsönösen együttműködnek: 

 Mindkét fél keresi a célok elérése érdekében a pályázati lehetőségeket, amelyről egymást 

kölcsönösen tájékoztatják egymást. Lehetőség szerint közös pályázati programba vesznek 

részt. Különös tekintettel a foglalkoztatási, képzési, kulturális, roma nyelvápolási és 

hagyományőrző lehetőségekre. 

 A két önkormányzat szakmai találkozókat, tapasztalatcseréket szervez a hatékonyabb működés 

segítése érdekében. 

 Folyamatos információcserével különösen segítik a településeken végzett képviselői munkát. 

 A településen felmerülő problémák megoldásában igény szerint kölcsönösen segítséget 

nyújtanak egymásnak. 

3. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vállalja, hogy igény esetén 

népismereti előadás tartásával segíti a Hajmáskér közösség egymás /nemzetiségi és többség/ 

megismerésére, a helyi cigány közösség erősítésére irányuló programjainak megvalósítását. 

4. A megállapodásban rögzített feladatok ellátásával kapcsolatos tapasztalatokról a két 

együttműködő fél évente egyeztet, felülvizsgálja  és értékeli a megállapodásban foglaltakat. 

Ennek eredményeképpen megállapodásukat évente megerősítik. 

5. Az együttműködő felek kijelentik, hogy a meghatározott vállalásokkal egyetértenek, azok 

megvalósításában közreműködnek. 

Hajmáskér, 2017. szeptember 27. 

 

…………………………………………    …………………………………………. 

Markos Róbertné      Hicsár Bertalanné 

PVCNÖ elnöke       RNÖH elnöke 


