
 1 

Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés 

Város Önkormányzatával együttműködési 

megállapodás megkötésére irányuló ké-

relmének elbírálása 

Sorszám: IV/5 

Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. december 1-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Koszecz Sándor, a Békés Városi Kulturális Központ igazgatója, mint az Életfa Kultu-

rális Alapítvány elnöke azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy az Önkormányzat és az 

alapítvány kössenek egymással együttműködési megállapodást. Az együttműködés célja el-

sődlegesen az, hogy keretet teremtsen az oktatás és kulturális ágazatban kiírásra kerülő civil, 

központi, illetve Európai Uniós pályázati források minél eredményesebb lehívásához. Ez elő-

nyös lehetne a város, illetve a Kulturális Központ számára, mivel sok esetben pályázati forrá-

sokat lehívni (pl.: NKA pályázatok) kizárólag társadalmi szervezetek jogosultak.  

Az együttműködés eredményeként, amennyiben az alapítvány sikeresen pályázik, a 

projektek során megvalósuló, felnőttképzéssel, különféle kulturális programokkal, rendezvé-

nyekkel, táborokkal és egyéb nem-formális és informális képzésekkel, népfőiskolai alkalmak-

kal kapcsolatos terem-, illetve helyiséghasználat bevételt eredményezhet az intézmény számá-

ra. Ehhez szükséges az, hogy a Képviselő-testület az Életfa Kulturális Alapítvány számára tu-

lajdonosi hozzájárulást adjon ahhoz, hogy a Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25. szám alatti ingat-

lanban található Békés Városi Kulturális Központ egy irodahelyiségét az Alapítvány telephe-

lyeként bejegyeztethessék. 

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény 19. §-a alapján: 

„Együttműködés  

19. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, jegyzői, a 

képviselő-testületek intézményei, társulásai feladatkörükben egymással, illetve más jogi sze-

méllyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel eseti és rendszeres kapcsolatot 

alakíthatnak ki, tanácskozásokat, közös rendezvényeket szervezhetnek tapasztalataik kölcsö-

nös átadása, a helyi sajátosságoknak megfelelő szervezeti megoldások, kulturális és egyéb 

feladataik hatékonyabb, eredményesebb és színvonalasabb ellátása, valamint a lakosság 

önszerveződő közösségeivel, a társadalmi és érdekképviseleti szervekkel való hatékonyabb és 

szélesebb körű együttműködés érdekében.” 

 

Az idézett törvényi rendelkezés értelmében az együttműködés az intézmény és az alapítvány 

együttműködési megállapodása útján is működhetne, azonban, tekintettel arra, hogy az intéz-

mény vezetője, illetve az alapítvány elnöke azonos személy, indokoltnak látszik a Képviselő-

testület döntési jogkörébe utalni az együttműködés jóváhagyását. 
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Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a határozatát mellékletét képező, az Életfa Kulturális Alapítvánnyal 

megkötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmaz-

za polgármesterét a szerződés aláírására, 

2. hozzájárul ahhoz, hogy az Életfa Kulturális Alapítvány az 5630 Békés, 

Jantyik M. u. 21-25. sz. alatt található, 5612 helyrajzi számú ingatlan-

ban található Békés Városi Kulturális Központ használatában lévő egy 

darab irodahelyiséget a Békés Megyei Bíróságon, mint telephely beje-

gyeztethesse. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2011. november 24. 

Izsó Gábor  

polgármester 

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

Jogi ellenjegyző 

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

Pénzügyi ellenjegyző 
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Együttműködési megállapodás 
 

amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2., PIR törzsszáma: 725064, adószáma: 15725060-2-04, képviseli: 

Izsó Gábor polgármester), (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről az Életfa Kulturális Alapítvány (székhelye: 5600 Békéscsaba, Nagy Sándor utca 

19., bírósági bejegyzésről szóló határozat száma: Pk.60.287/1998/2., adószáma: 18375255-1-

04, képviseli: Koszecz Sándor elnök), mint alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) között az 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. Az együttműködés célja 

 

1.1. Az Önkormányzat és az Alapítvány megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat segíti 

az Alapítvány működését, míg az Alapítvány ellát, illetve közreműködik egyes Önkormány-

zati feladatok ellátásában. A jelen együttműködési megállapodás célja elsődlegesen az, hogy 

keretet teremtsen az oktatás és kulturális ágazatban kiírásra kerülő civil, központi, illetve Eu-

rópai Uniós pályázati források minél eredményesebb lehívásához. 

 

1.2. A felek figyelembe veszik a helyi Önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

szóló 1997. évi CXXXV. törvény 19. §-ban az együttműködésre vonatkozó szabályokat is. 

 

1.3. Az Alapítvány által ellátandó tevékenység: 

- főtevékenység(ek): felnőttképzés, kulturális programok, rendezvények, táborok és egyéb 

nemformális és informális képzések, népfőiskolai alkalmak szervezése és lebonyolítása, 

az Alapítvány Alapító Okirata szerint (ld. 1. sz. melléklet). 

 

1.4. Az Önkormányzat az Alapítvány számára biztosítja a következő, kizárólag Önkormány-

zati tulajdonban lévő vagyontárgyak használatát: 

a) folyamatos telephely-használati lehetőséget biztosít a Békés város, Jantyik Mátyás utca, 

21-25. szám alatti (hrsz.: 5612) egy irodahelyisége (és az ott található ingók vonatkozásá-

ban), 

b) alkalomszerű használati lehetőséget biztosít az egyes Alapítványi programok, rendez-

vények lebonyolítására, előzetes egyezetés alapján, az alábbiak szerint: 

- pl.: felnőttképzési tanfolyamok céljára alkalomszerűen a kultúrház termeinek haszná-

lati jogát,  

- egyéb kulturális rendezvény céljára a kultúrház használati jogát, 

Az e pontban rögzített, az alapítványt megillető helyiséghasználati jog nem veszélyeztetheti 

vagy hátráltathatja a Békés Városi Kulturális Központ feladatainak ellátását. 

 

1.5. A felek megállapodnak abban, hogy az ingyenes használatra átadott vagyon használatával 

kapcsolatos költségeket a következők szerint vállalják:  

- az Alapítvány vállalja a használat során felmerült költségek, illetve a keletkezett károk 

megtérítését. 

 

1.6. A felek tudomásul veszik, hogy  

- az együttműködési megállapodás megkötése a helyi Önkormányzat feladatellátási köte-

lezettségét nem érinti,  

- az együttműködési megállapodást kötő felek, mint testületi döntéshozó szervek, külön 

döntenek a jelen megállapodás jóváhagyásáról, a módosításáról, a megszüntetéséről, a 
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megállapodás év közbeni felmondásáról. A felek testületi döntéshozó szervei által a jelen 

megállapodást lényegesen érintő döntéseikről egymást haladéktalanul kötelesek írásban 

értesíteni. 

 

2. Az együttműködés részletes szabályai 

 

2.1. Az Önkormányzat a következőket vállalja: 

- támogatja az Alapítvány pályázati tevékenységét, külön esetileg kötött megállapodásban 

foglalt feltételek alapján megelőlegezi a pályázati saját forrást, illetve a pályázaton elnyert 

összegek felhasználásához szükséges forrást,  

- egyes fórumain lehetőséget biztosít az Alapítvány bemutatkozásának, illetve a tevékeny-

sége ismertetésének,  

 

2.2. Az Alapítvány a következőket vállalja: 

- alapító okiratában foglalt célszerinti tevékenységeivel összhangban telephelyet működtet a 

Békés, Jantyik Mátyás utca 21-25. ingatlan címén, 

- pályázati és egyéb célszerinti tevékenységek forrásainak felhasználásával elősegíti a város 

kulturális és felnőttképzési feladatellátását. 

 

2.3. A felek megállapodnak abban, hogy a sikeres együttműködés érdekében rendszeresen, 

szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal megbeszélést tartanak. A megbeszélése-

ken az Önkormányzatot Izsó Gábor polgármester vagy az esetileg általa felkért önkormányza-

ti képvisel vagy Polgármester Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az Alapítványt 

Koszecz Sándor elnök képviseli. A felek megállapodnak abban, hogy a megbeszélésekről, va-

lamint az ott hozott döntésekről írásbeli feljegyzést készítenek. A megbeszélések alkalmával a 

felek biztosítják az együttműködéshez szükséges információs feltételeket. 

 

3. Az együttműködési megállapodás időtartama: 

 

A megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik. 

 

4. Az együttműködés során ellátandó feladatok és azok költségei  

 

A felek megállapodnak abban, hogy az egyes feladatokat ingyen, a kölcsönös együttműködés 

elve alapján vállalják. 

 

5. Egyéb szabályok 

 

5.1. Amennyiben az együttműködés keretében pénzeszközátadásra, illetve kölcsön nyújtására 

kerül sor, úgy a felek erről külön megállapodást kötnek. 

 

5.2. A felek az együttműködési megállapodást a következők szerint mondhatják fel:  

 

a) Rendes felmondás: 

 

Bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, 60 napos felmondási idő kikö-

tése mellett felmondhatja a megállapodást. 

 

b) Rendkívüli felmondás: 
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Bármely fél a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása miatt, indoklással ellátott 

írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a szerződés-

szegő fél a szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét egyszeri előzetes írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti. 

 

c) Jelen megállapodás a felek közös megegyezése alapján bármikor megszüntethető. 

 

5.3. A megállapodást Békés Város Önkormányzatának képviselő-testülete ...../2011. (XII. 1.) 

számú határozatával, az Alapítvány kuratóriuma ...../2011. (... ...) számú határozatával fogadta 

el. 

 

Jelen megállapodást a szerződő felek kellő felhatalmazással rendelkező képviselői, mint aka-

ratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Kelt: Békés, 2011. ………………………….. 

 

 

 

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

  

Önkormányzat Alapítvány 

 
 
 
 
 
Ellenjegyzem: 

 

   ………………………….. 

   Tárnok Lászlóné 

jegyző 


