
301/2015. (XII. 17.) határozata melléklete 

 

Együttműködési Megállapodás  

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, 

adószám:15724540-2-03 (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Magyar Pünkösdi 

Egyház (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 37., meghatalmazott képviselője: Szerdi 

Szilárd lelkipásztor), mint együttműködő felek között, a város közös ügyeiben való 

együttmunkálkodás szándékától vezérelve, a Kecskeméten élők erkölcsi, kulturális, 

szellemi és lelki javát szolgálva. 

 

1. Együttműködő felek vállalják, hogy a városban kialakult évszázados hagyományokból 

merítve közösen munkálkodnak Kecskemét város köznevelési, kulturális életének 

felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, az itt élők ellátása, a rászorulók 

gyámolítása és a város továbbfejlesztése érdekében. 

 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek 

befolyással bírhatnak a Magyar Pünkösdi Egyház köznevelési ügyével és hitéleti 

tevékenységével összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben 

előzetes egyeztetést tart.  

 

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Magyar Pünkösdi Egyházzal tárgyalásokat folytat a 

hitélet gyakorlásához és a karitatív tevékenységhez kapcsolódó kérdésekről és ezek 

megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt. 

 

4. A Magyar Pünkösdi Egyház vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti 

elképzelések megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert 

tájékoztatja.  

 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház kérésére, annak országos 

és nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül 

értesíti a helyi lakosságot. 

 

6. Az Önkormányzat és a Magyar Pünkösdi Egyház közérdekű döntéseikről egymást 

kölcsönösen tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák megoldásában, az 

ifjúság szabadidős programjainak előkészítésében, a városi nagyrendezvények 

programjainak összehangolásában, a város műemlékeinek megóvásában.  

 

7. Ezen megállapodás 2020. május 28-ig szól, azzal, hogy a felek a határozott idő lejárta 

előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a megállapodás 

meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről. 

 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.  

 

9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján 

kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől 

függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetőleg a Kecskeméti Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Kecskemét, 2015. december 17. 

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

              Szerdi Szilárd              Szemereyné Pataki Klaudia 

                 lelkipásztor                    polgármester 


