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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2013. január 10-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával 

a TIOP-1.2.1/A-12/1 azonosító számú pályázat kapcsán 
 
Ikt.sz:  I./423/3/2013. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 2013. január 04. napján kelt levelével (elıterjesztés 
1. melléklete) felkereste önkormányzatunkat, hogy a TIOP-1.2.1/A-12/1 azonosító számú, „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása” címő pályázat kapcsán Lajosmizse Város Önkormányzata kössön 
együttmőködési megállapodást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával. 
 
Az együttmőködési megállapodások megkötésével a települési vezetık kifejezik azon szándékukat, 
hogy Kecskemét városnak segítséget nyújtanak a TIOP-1.2.1. Agóra pályázati kiírás megvalósítása 
kapcsán. A települések és Kecskemét között a fı együttmőködési irányvonal a szakmai tartalom 
megvalósítása. 
 
Az együttmőködési megállapodás az elıterjesztés 2. mellékletét képzi. 
 
A megállapodások alapvetı célja, hogy a pályázat támogatása esetén a felek kölcsönösen segítsék 
egymást a projekt lebonyolításában, azért, hogy a projekt célkitőzései és támogatható tevékenységei a 
legmagasabb színvonalon kerülhessenek megvalósításra. Az együttmőködı települések a legszélesebb 
szakmai területeken kívánnak kooperációt kialakítani, különös hangsúlyt fektetve a közös kulturális 
hagyományok és értékek megjelenítésére és megırzésére. Rendkívül hangsúlyos eleme továbbá a 
települési együttmőködéseknek a kulturális turizmus fejlesztése információk és bemutatkozási 
lehetıségek biztosításával, a tehetséggondozás, valamint a piacképes tudás megszerzését és a 
munkaerı-piacra be- illetve visszakerülést segítı képzések elérhetıvé tétele a településeken élık 
számára is. (pl. nyelvoktatás, Felnıttképzési Stúdió) 
 
A partnerek a projekt megvalósítási szakaszában az alábbi szakmai tevékenységekre terjesztik ki az 
együttmőködést:  

- Kecskemét környéki fiatal tehetségek bemutatkozásának segítése 
- a kistérség kulturális, turisztikai és vendéglátással kapcsolatos kínálatának megjelenítése az 

információs szolgáltatás keretein belül 
- a területükön mőködı diákönkormányzatok, zenekarok, iskolai vagy amatır színjátszó 

csoportok és tánccsoportok fellépési lehetıségeinek segítése 
- hagyományırzés és népmővészeti tevékenység népszerősítése 
- népi mesterségek és népmővészek bemutatkozásának segítése 
- a településeken élı fiatalok bevonása a programokba 
- képzések, tanfolyamok sikeres lebonyolításában való közremőködés 
- kiállítások anyagának összeválogatása, a rendezvények szervezésének segítése. 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatása alapján az együttmőködési 
megállapodás megkötésével a pályázat megvalósítása során Lajosmizse Város Önkormányzatát 
semmiféle anyagi kötelezettség nem terheli. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot: 
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Határozat-tervezet 
 
... /2013.(...) ÖH 
Együttmőködési megállapodás megkötése 
Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1 
azonosító számú pályázat vonatkozásában 
 

 Határozat 
 

1.)Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata együttmőködik a TIOP-1.2.1/A-12/1 azonosító számú, „Agóra– 
multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgált 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázat megvalósítása során Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával azzal, hogy az sem a pályázat benyújtása során, sem a 
fenntartási idıszak alatt Lajosmizse Város Önkormányzata részére anyagi kötelezettséggel 
nem jár. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
együttmőködési megállapodás aláírására. 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. január. 10. 

 

Lajosmizse, 2013. január 09. 
 
 
                                                                                            Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
 

E G Y Ü T T M Ő K Ö D É S I     M E G Á L L A P O D Á S 

A „TIOP-1.2.1/A-12/1 Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közmővelıdési 

tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címő pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan 

 

amely Megállapodás létrejött   

egyfelıl 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(képviselıje: Dr. Zombor Gábor- polgármester) 

cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

tel.:+36-76/513-513 

fax.:+36-76/513-538 

e-mail: cityhall@kecskemet.hu 

másfelıl  

Lajosmizse Város Önkormányzata 

(képviselıje: Basky András – polgármester) 

cím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

tel.: +36-76/356-211 

fax.: +36-76/457-575 

e-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu 

 

(a továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételekkel: 

1. Az együttmőködés célja 

1.1. Az Együttmőködési Megállapodás célja a Felek közötti hosszú távú együttmőködés 
kialakítása, annak érdekében, hogy a „TIOP-1.2.1/A-12/1 Agóra - multifunkcionális közösségi 
központok és területi közmővelıdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” 
címő pályázat támogatása esetén a Felek kölcsönösen segítsék egymást a projekt 
lebonyolításában, az eredmények fenntartásában és az intézményi szakmai koncepció 
megvalósításában azért, hogy a projekt célkitőzései és támogatható tevékenységei a legmagasabb 
színvonalon kerülhessenek megvalósításra.    

 

2. Az együttmőködés tárgya 

2.1.  A felek kijelentik, hogy együtt kívánnak mőködni a projekt megvalósításában, azaz a 
Kecskemét városában létrejövı multifunkcionális közösségi központ és területi közmővelıdési 
tanácsadó szolgálat kialakításában és szakmai mőködtetésében.  



 6 

2.2. Az Együttmőködési Megállapodás tartalma az Agora programba illeszthetı mővészeti és 
képzési tevékenységekre, továbbá az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra terjed ki. 

2.3. Felek biztosítják a megfelelı információáramlást mind a megvalósítás, mind a projekt 
fenntartás idıszakában, emellett Felek vállalják, hogy az Együttmőködés idıtartama alatt egymást 
partnerként kezelik. 

2.4. Lajosmizse Város Önkormányzata intézményein keresztül, azok bevonásával vállalja az Agóra 
programokhoz kapcsolódó, az Agóra intézmény profiljához illeszkedı, a pályázati kiírással 
összhangban álló, az abban kötelezıen elıírt tevékenység(ek)/szolgáltatás(ok) szervezésében, 
koordinációjában és lebonyolításában való közremőködést. 

2.5. Az együttmőködésben résztvevı Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, 
hogy a témában érintett szakemberek közremőködésével szervesen beépíti az Lajosmizse város 
igényeit az Agóra intézmény programstruktúrájába, az együttmőködés keretében közösen 
kidolgozott terv alapján.  

2.6. Az együttmőködésben érintett Felek kijelentik, hogy közös akaratuk szerint az Agóra 
intézményben az alternatív képzés térségi központját kívánják kialakítani oly módon, hogy az 
alternatív képzési formákkal kívánják szélesíteni az iskolán kívüli oktatás/képzés/nevelés 
struktúráját, elısegítve a tudásbázis, képzési potenciál minél hatékonyabb kihasználását a 
képesség- és kompetencia-fejlesztés segítése érdekében. 

2.7. A projekt alatt az egyik fél az általa szerzett tapasztalatokat köteles megosztani a másik 
féllel is.  

 

 

3. Az együttmőködés egyéb feltételei 

 

3.1. Jelen Megállapodás megszőnik, ha a jelen megállapodásban együttmőködı félként szereplı 
önkormányzat által benyújtott pályázat nem részesül támogatásban. 

3.2. A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. 

3.3. Jelen Együttmőködés a TIOP-1.2.1.- Agóra pályázat csatolandó mellékletét képezi. 

3.4. A Felek a Megállapodás betartását a fenntartási idıszak végéig, legalább a projekt 

befejezését követı 10 évig vállalják, minden térítés nélkül. 

 

 

Kelt.: 2013. január … 

 

 

 

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

        Dr. Zombor Gábor Basky András 

Kecskemét város polgármestere Lajosmizse város polgármestere 


