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159/ 2017. (VI. 22.) határozat melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata                      

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03,  KSH. szám: 15724540-8411-

321-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester) mint támogató 

(továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről az Európa Jövője Egyesület (6000 Kecskemét, Kápolna u. 24. adószám: 

19045827-1-03, képviseli: dr. Kriston-Vízi József társelnök) mint támogatott 

(továbbiakban: Egyesület) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. Jelen Együttműködési Megállapodás a felek között Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése …../2017. (VI.22.) határozata (továbbiakban: közgyűlési 

határozat) alapján jött létre. 

 

2. Együttműködő felek jelen megállapodást azzal a szándékkal kötik meg, hogy 

biztosítsák az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozók eddig 

kivívott hazai és nemzetközi rangjához méltó megrendezését, magas színvonalú 

lebonyolítását, az Egyesület zavartalan működését, a kecskeméti gyermekek 

csereutazásának feltételeit, valamint az Egyesület hazai és nemzetközi pályázatokon 

való sikeres részvételét. 

 

3. Az Egyesület vállalja, hogy a 2018-2021. közötti időszakban rendezendő alábbi 

programokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon szervezi meg: 

• 2018. év július: a XV. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó, 

• 2019. év nyara: a kecskeméti gyermekek csereutazása, 

• 2020.év július: a XVI. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó, 

• 2021. évben a kecskeméti gyermekek csereutazása. 

A jövőbeni találkozók előkészítése során az egyesület vállalja, hogy partneri viszonyban 

az Önkormányzattal, figyelembe veszi annak a rendezvényre vonatkozó javaslatait, és a 

mindenkori polgármesterrel egyezteti azt. 

  
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 3. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a 

közgyűlési határozatban foglaltak szerint az Egyesület részére a 2018-2021. közötti 

négy éves időszakra évente 40.000.000,- Ft, azaz Negyvenmillió forint, összesen 

160.000.000,- Ft, azaz százhatvan millió forint összegű támogatást biztosít. Az 

Önkormányzat a támogatást költségvetési támogatásként nyújtja az Egyesület 

közhasznú tevékenységének ellátásához.  

 

5. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen együttműködési megállapodás 4. 

pontjában foglalt támogatást kizárólag a 3. pontban foglaltak szerinti célra használja 

fel.  

 

6. Az Önkormányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 



2 

 

(továbbiakban: Civil tv.) rendelkezései szerint az Egyesület részére a jelen 

megállapodás 4. pontjában foglaltak szerint a közhasznú tevékenységének ellátásához a 

költségvetési támogatást addig biztosítja, amíg az Egyesület a közhasznúsági feladatát 

ellátja, közhasznú jogállását el nem veszíti. Az Egyesület a Civil tv. szerint köteles 

gazdálkodni és beszámolási kötelezettségének eleget tenni. 

 

7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 4. pontban részletezett támogatási összegeket az 

adott év költségvetésébe betervezi és azt évente két részletben – március 15-ig és 

augusztus 15-ig átutalja az Egyesület OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-

20343923 számú bankszámlájára.  

 

8. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy a támogatási összeggel minden évben el kell 

számolni a jelen pontban meghatározottak szerint. A soron következő év támogatási 

összege folyósításának feltétele az előző évi támogatásról történő megfelelő 

elszámolás.  

Az elszámolás módja:  

a.) Az Egyesület jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező melléklet 

szerinti elszámolási nyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a Támogatott által 

aláírt elszámolást, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai 

beszámolót készít.  

Támogatott az elszámolási nyomtatványt 3 példányban, a szakmai beszámolót 1 

példányban köteles eljuttatni Támogató részére jelen szerződés 8/c pontjában 

feltüntetett elszámolási határidőig. 

b.) Az Egyesület az elszámolási nyomtatvány mellékleteként köteles a kifizetést 

igazoló bizonylatok sorszámozott, aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatait 

benyújtani, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló 

feljegyzést a Támogatott aláírásával együtt. 

c.) Az Egyesület elszámolásának számszaki ellenőrzését Kecskemét Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya, szakmai ellenőrzését 

Közösségi Kapcsolatok Osztálya végzi. 

A támogatás felhasználásának elszámolási határideje: minden év január 15.  

 

9. Az Önkormányzat kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet 

részére újabb támogatás három évig nem folyósítható, valamint amennyiben az 

Egyesület az egyik évben nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, úgy részére a 

támogatás többi része nem folyósítható.  

 

10. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, 

eszközök meglétét Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési 

Csoportja az éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint a helyszínen ellenőrizheti. 

 

11. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. pontban foglaltakat nem valósítja 

meg, és a 5., 9. pontban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a részére - adott 

évben átutalt támogatási összeget, annak az átutalás napjától számított, Ptk.-ban 

meghatározott mértékű kamatával együtt a felszólítás kézhezvételétől számított 15 

napon belül köteles visszafizetni a Támogató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-

15337544 számú bankszámlájára.  

 

12. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint valótlan tartalmú 
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nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a jelen szerződés 

semmisségét vonja maga után, köteles a folyósított támogatást egy összegben, a 

folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló 

törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelten 

visszatéríteni. 

 

13. Az Egyesület minden évben a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles 

igazolni, hogy köztartozása nincs. 

 

14. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy ha az Önkormányzat rendelkezésére 

bocsátott adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti 

Támogató felé. 

 

15. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörétől 

függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét.  

 

16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező 

példányban készült, amelyből 1 példány az Egyesületnél, 2 példány pedig az 

Önkormányzatnál marad. 

 

 

Jelen Együttműködési Megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, 2017. ….................................. 

 

 

 

 

 

 

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

          Kecskemét Megyei Jogú Város             Európa Jövője Egyesület                     

           Önkormányzata                társelnök      

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester                              dr. Kriston- Vízi József            
   


