mely letrej6tt egyreszr61 a Zala Megyei Kormanyhivatal (tovabbiakban: Kormanyhivatal)
(kepviseleteben: Rig6 Csaba kormanymegbizott)
es a Zala Megyei Teriileti Cigany
Kisebbsegi Onkormanyzat (tovabbiakban: TCKO) (kepviseleteben: Ors6s Tibor eln6k)
(tovabbiakban egytitt: Felek) k6z6tt a mai napon az alabbi feltetelek szerint:
1. Jelen egytittmuk6desi
megallapodas
alairasaval
szandekukat,
hogy k6zfeladataik
ellatasa soran
egytittmuk6destiket.

Felek kinyilvanitjak
fejleszteni kivanjak

azon
eddigi

2. A Felek a k6lcs6n6s el6ny6k6n nyugv6 egytittmuk6des alapjan arra tOrekszenek, hogy
a Magyar K6ztarsasag Alkotmanyaban, a helyi 6nkormanyzatokr61 sz616 tOrvenyben
es a nemzeti es etnikai kisebbsegek jogair61 sz616 tOrvenyben meghatarozott
k6telezettsegeiknek
megfelel6en, a Zala Megyei Kormanyhivatal Szervezeti es
Muk6desi SzabaIyzatar61 sz616 33/2011. (III. 9.) KIM utasitasban meghatarozott
feladat es hatask6r6k keretein beliil el6segitsek a kisebbsegi 6nkormanyzatok
jogszabalyoknak megfelel6 t6rvenyes muk6deset.
3. Felek az egytittmuk6des celjakent meghatarozott, a Zala Megye k6zigazgatasi
teriileten muk6d6 kisebbsegi 6nkormanyzatok tOrvenyes muk6desenek el6segitese
erdekeben k6telezettseget vallalnak arra, hogy a rendelkezestikre a1l6 szervezeti
formak igenybevetelevel - kiil6n6s tekintettel a Kormanyhivatal Szocialis es
Gyamhivatala, a Kormanyhivatal Igazsagtigyi SzolgaIata, valamint a Kormanyhivatal
T6rvenyessegi
Ellen6rzesi
es Feltigyeleti
F60sztaly
k6zremuk6desevel
tevekenysegeiket egyeztet6 f6rumok kereteben 6sszehangoljak.
4. A TCKO k6telezettseget vallal arra, hogy a hozza erkezett, vagy mas m6don
tudomasara jutott, az altala kepviselt kisebbseg 6nkormanyzatainak muk6deset erint6
panaszokr61 tajekoztatja a Kormanyhivatalt.
5. A Kormanyhivatal k6telezettseget vallal arra, hogy az egytittmuk6desi megallapodas
4. pontjaban hivatkozott
esetek kivizsgalasa
erdekeben az egytittmUk6desi
megallapodas 3. pontjaban kiemelt szervezeti egysegek kisebbsegi tigyekkel
foglalkoz6 szakreferenseinek bevonasaval egyeztetest szervez, igeny eseten helyszini
egyeztetes formajaban, k6zremuk6dik a panaszok megvalaszolasanak
szakmai
megalapozasaban, tovabba el6segiti a beadvanyoknak a kivizsgaIasara jogosult
szervekhez t6rten6 tovabbitasat.
6. A Kormanyhivatal k6telezettseget vallal arra, hogy a TCKO altaI szervezett szakmai
napok lebonyolitasaho£ szakmai segitseget nyujt, illetve igeny eseten a felkert
el6ad6k reszvetelet biztositja.
7. Felek k6telezettseget vallalnak arra, hogy az egytittmuk6des tapasztalatair61 evente
6sszegz6 jelentest keszitenek targyevet k6vet6 ev februar 15. napjaig.

8. A TCKO kotelezettseget vallal arra, hogy az altaIa kepviselt kisebbsegekhez tartozo
onkormanyzatok fele az egytittmiikodesi megallapodas celjainak megvalosulasa
erdekeben a TCKO testtiletenek tagjait je16li ki kapcsolattartoknak. A kapcsolattartok
nevet es elerhetoseget az egytittmiikodesi megallapodas ftiggeleke tartalmazza.
9. A TCKO es a Kormanyhivatal kozotti koordinatori feladatokat Vajda Laszlo a Zala
Megyei Kozgyiiles kisebbsegi tanacsnoka l<itjael.

10. Felek kijelentik, hogy az egytittmiikodesi megallapodasban meghatarozott celokkal
egyetertenek, azok megvalositasaban megfeleloen reszt vallalnak, tovabba kijelentik,
hogy a celok megvalosulasa
erdekeben a legjobb tudasuknak megfeleloen
kozremiikodnek.
11. Jelen egytittmiikodesi megallapodas a 2010. evet koveto altalanos orszaggyiilesi
valasztasig marad hatalyban negy evente torteno feliilvizsgalati kotelezettseg mellett.
A felek a fenti egytittmiikodesi megallapodast,
elolvasas utanjovahagyolag alairtak.
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