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határozata melléklete 

 

 

Együttműködési megállapodás 
 

 

 

amely létrejött Balatonfüred, Gyula, Komárom, Vác városok és  Debrecen, Győr,  Kecskemét,  

Szolnok megyei jogú városok önkormányzatai  (a továbbiakban: Felek) között Budapesten a Petőfi 

Irodalmi Múzeumban, 2017. május 8-án az alábbi feltételek szerint. 

 

Felek rögzítik, hogy együttműködésük alapja a történelem, a közművelődés, a tudomány, a kultúra, 

a művészet, a köznevelés és a sport tárgykörében kialakított közös, jó gyakorlat.  

 

Felek kinyilvánítják, hogy az idegenforgalom, a kulturális turizmus, és a művészetek (színház, zenei 

élet, irodalmi élet) területén kialakult hagyományaikat a jövőben közösen, egymással 

együttműködve kívánják ápolni és a jövő nemzedékeire átörökíteni. 

 

Felek kijelentik, hogy fenti célok megvalósítása érdekében egymást támogatva kívánnak élni az 

Európai Unió által nyújtott gazdasági lehetőségekkel.  

 

Felek ezennel megerősítik a történelem, a közművelődés, a tudomány, a kultúra, a művészet, a 

köznevelés és a sport területén a közös értékrend mentén kialakult együttműködésüket, melynek 

érdekében az alábbi megállapodást kötik. 

Felek vállalják, hogy  

- együttműködnek a kulturális és idegenforgalmi programok, rendezvények szervezésében, 

megvalósításában, melynek keretében bemutatják egymásnak a településeiken jellemző 

hagyományaikat, helyi értékeiket, 

- szakmai-módszertani programok kidolgozásával segítik a helyi értéktárak tevékenységét, 

- e megállapodás tárgyát illetően lehetőség szerint közösen pályáznak hazai és európai uniós 

programokra, és azok sikerességét egymás támogatásával erősítik, 

- lehetőség szerint együttesen jelennek meg bel- és külföldi idegenforgalmi vásárokon, 

bemutatókon és rendezvényeken, és 

- helyi adottságaik és kapcsolataik igénybevételével kölcsönösen segítik egymást mind a 

helyi, mint az országos média felületeken történő megjelenésben. 

  

Felek jelen együttműködési megállapodást határozatlan időtartamra kötik, azzal, hogy az  három 

hónapos határidővel felmondható. 

Felek e megállapodás témakörét érintő konkrét kérdésekben külön egyedi megállapodásokat 

kötnek. 

 

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után 

jóváhagyólag írják alá. 
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