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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

- 1. módosítással egységes szerkezetben -  
 

amely létrejött 
 

egyrészről Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (adószám: 15730514-2-13, képviseli: 
Paulovics Géza polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat 
 

másrészről 
 

a Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli: Papp János elnök), a 
továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat 
között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a nemzetiségi célú előirányzatokból 
nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjétől szóló 428/2012.(III.6.) 
Kormányrendelet felhatalmazásával, illetve figyelembevételével, az alábbi feltételekkel: 
 

1. 1 Az Önkormányzat a 2019. október 13-án megtartott általános választások nyomán, 
megalakult Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára az Önkormányzat 
biztosítja a Mogyoród, Hungaroring út 2/A. szám alatt (Mogyoród, 0219 hrsz.) található 
volt TSZ Iroda épületében lévő és a mellékelt helyszínrajzon jelölt önkormányzati 
tulajdonú Foglalkoztató és Iroda megnevezésű helyiségei a Mogyoródi Román 
Nemzetiségi Önkormányzattal közös és ingyenes használatát, valamint vállalja a 
helyiségek teljes rezsi- és fenntartási költségeinek viselését, a telefon költségek kivételével. 
A nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek kell egyeztetni a használat idejét. 

1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a fenti helyiségeket kizárólag az 
önkormányzati működés céljára használja, azt sem albérletbe, sem más módon másnak 
át nem engedheti. 

1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a helyiségek használata során törekszik a 
takarékos üzemeltetésre, valamint az Önkormányzat vagyonának védelmére. 

1.3. Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat rezsiköltsége a tárgyévet megelőző év 
azonos hónapjához képest több, mint 20 %-kal magasabb és ez észszerű indokkal nem 
magyarázható, akkor a növekedés mértékének megfelelő összeget a Nemzetiségi 
Önkormányzat köteles megfizetni saját költségvetése terhére az Önkormányzatnak. 

1.4. Az Önkormányzat a Mogyoród, Hungaroring út 2/A. szám alatti (Mogyoród, 0219 hrsz-

ú) épület felújításának vagy átépítésének (irodák/szükséglakások kialakítása) 
megkezdésétől a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal tanácstermének és berendezési 
tárgyainak, informatikai eszközeinek ingyenes használatát biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzatnak havi 32 órára azzal, hogy az elnök a terem használatára irányuló 
igényt előzetesen be kell jelentse a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A 
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal tanácsterme a házassági események időpontját 
megelőző legalább 2 órában, az Önkormányzat képviselő-testületi és bizottsági ülésére, 
illetve más szerződéssel érintett időpontra (olasz nyelvoktatás) a helyiség szabad 
használatát a Nemzetiségi Önkormányzatnak biztosítania kell. 

 

 

1 Módosította Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 314/2020.(IX.25.) és 
315/2020.(IX.25.), valamint a Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2020.(X.16.) határozata. 












