
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

77/2014. (IV.24.) számú 

határozata 

AKultúrSziget - AGÓRA Nyíregyháza című, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 azonosítószámú projekt 

megvalósítása kapcsán kötendő együttműködési megállapodások véleményezéséről 

A Közgyűlés 

1. 	 AKultúrSziget - AGÓRA Nyíregyháza című, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 azonosítószámú projekt 
megvalósítása kapcsán kötendő együttműködési megállapodások tartalmával e g y e t é r t . 

2. 	 Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármestert és Mészáros Szilárdot a Váci Mihály Kulturális Központ 
igazgatóját az együttműködési megállapodások aláírására . 

Felelős: Szociális és Köznevelési Osztály 


Határidő: folyamatos 


/iJ?9---. 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

A határozatot kapják: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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EGVÜnMűKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely Megállapodás létrejött 

egyrészről 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Iszékhelye: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér L, adószáma : 
15731766-2-15, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-151 
Képviselője : Dr. Kovács Ferenc polgármester 

másrészről 

......... ... ............ ...... .............................. ..Települési Önkormányzati Partner Szervezet székhelye: .. ....... .... .. ... , 

d , , . t 'k ' , . I 1a oszama: ... ......... ............... , statisz I al szamJe e............ .................. .......... .. .. ... .......... : 

Képviselője: 

valamint 

Váci Mihály Kulturális Központ Iszékhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9., adószáma: 15761361-2-15, 

statisztikai számjele: 15761361-9329-322-151 Képviselője: Mészáros Szilárd igazgató 

(továbbiakban Felek) 

között 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

keretében megvalósuló TlOP 1.2.1-08/2-2009-008 azonosítószámú "AGÓRA - multifunkcionális közösségi 

központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" 

pályázati kiírásra az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KFT. közreműködő szervezethez benyújtott, 

KultúrSziget - Agóra Nyíregyháza című pályázattal kapcsolatban. 

1. 	 Az együttműködés tartalma 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Váci Mihály Kulturális Központban megvalósuló 

területi kulturális - közművelődési tanácsadó szolgálat és ......... ... ......... ... ............ ...... ... ...... .. Települési 

ÖnkormányzatiPartner Szervezet együttműködése . 

2. 	 Az együttműködés fő célja 

Az együttműködés keretében a felek törekednek arra, hogya kulturális - közművelődési 

alapszolgáltatásokat szakmailag támogassák. 

3. 	 A területi kulturális - közművelődési tanácsadó szolgálat programokat, szolgáltatásokat és 

módszertani segítséget nyújthat az alábbiak tekintetében: 

a helyi stratégiák kialakításában való szakmai közreműködés; 

a területen és a településen működő nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok, valamint 

közművelődési intézményekl szervezetek tevékenységének támogatása (szakmai tanácsadással); 

szakmai közreműködés a települési és területi kulturális stratégiák kialakításában; 
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közreműködés a közművelődési minőségfejlesztés programjában - közművelődési szakemberek 

továbbképzése (külön megállapodás alapján); 

térségi közművelődési, kulturális informatikai adatbázisok működtetése, statisztikai 

adatszolgáltatás; 

a település, térség jelentősebb kulturális rendezvényeinek, nemzetközi kapcsolatainak szakmai 

támogatása; 

az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának 

elősegítése . 

4. Az együttműködés időtartama 

Szerződő felek jelen megállapodást határozott időtartamra (2014. április ... ... -2026. április ... ), a 
projekt megvalósítását követő - a pályázatban előírt fenntartási kötelezettség időtartamának 

megfelelő - 12 évre kötik. 

5. A megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése 

5.1. 	 A szerződő felek az együttműködési megállapodást csak közös megegyezéssel és írásban 
módosíthatják. 

5.2. A megállapodás megszűnik a határozott idő lejártával, illetve rendkívüli felmondással, azonnali 

hatállyal a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén. 

6. 	 Záró rendelkezések 

6.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogyamegállapodással kapcsolatban felmerülő vitákat 
közösen, jóhiszeműen eljárva, elsősorban személyes tárgyalás útján kísérelik meg rendezni. 
Amennyiben a személyes tárgyalás nem vezetne eredményre, a szerződő felek a megállapodásból 
eredő mindennemű jogvita eldöntésére a nyíregyházi illetékességű járás bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

6.2. 	 Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseit kell alkalmazn i. 

6.3. 	 Jelen megállapodás hat, egymással szó szerint mindenben megegyező példányból áll. Valamennyi 
példány három számozott oldalt tartalmaz. 

Jelen megállapodást a szerződő felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

Nyíregyháza, 2014. április " ...." 

Dr. Kovács Ferenc Települési Önkormányzat /Partner Szervezet 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

polgármestere 

Mészáros Szilárd 
Váci Mihály Kulturális Központ 

igazgatója 
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