
Együttműködési Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, 

Kossuth tér 1.; képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester), a továbbiakban 

Önkormányzat, 

 

másrészről a Városi Civil Kerekasztal (Kecskemét, Hoffmann J u. 11. képviseli: Rigóné Kiss 

Éva soros elnök), a továbbiakban: Városi Civil Kerekasztal 

 

között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: 

 

 

I. 

Az együttműködés célja 

 

1.  Jelen megállapodás célja, hogy a mintegy 100 civil szervezetet tömörítő, és képviselő 

Városi Civil Kerekasztal és az Önkormányzat között kialakult kapcsolatrendszert, 

együttműködési mechanizmusokat tovább erősítse a 2008. évben megkötött 

együttműködési megállapodás tartalmával összhangban. Az aktualizált megállapodás célja, 

hogy a korábban lefektetett érték-alapú elvek mentén az együttműködés elemeit bővítse és 

a kapcsolattartást szervezettebbé tegye. 

 

2.  A megállapodás a kölcsönösség mentén szerveződik, melynek célja, hogy a kapcsolattartás 

erősítése mindenkor a helyi közösség érdekében történjék. A civil szervezetek és az 

Önkormányzat közötti kapcsolatok közös feladata, hogy elősegítse az Önkormányzat 

kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, a civil szervezetek önállóságának, 

autonómiájának megtartásával. 

 

 

II. 

Az együttműködés alapelvei 

 

3.  Az együttműködés bizalmi elven működik, amely a kölcsönös partnerséget és a közös 

érdekek képviseletét biztosítja. 

 

4. Az együttműködés a felek igényeinek megfelelően változtatható, rugalmas és befogadó 

típusú. 

 

5. Az együttműködés ösztönzi a civil szervezeteket, hogy kapcsolódjanak be a közös 

munkába. 

 

6. Az együttműködés feltételeiben a szakmai és szervezeti szempontok a meghatározók. 

 

7.  A felek kölcsönösen elfogadják és alkalmazzák a kecskeméti Nemzetközi Civil 

Konferencián 2017. október 14-én elfogadott alábbi alapvetéseket: 

 

"Valljuk és képviseljük, hogy a civil világ sokszínűsége, tenni akarása jelentős hozzáadott 

értéket képvisel minden társadalomban, annak minden szintjén. 

Az együttműködés erősíti azon szándékunkat és képességünket, hogy másokat 

megbecsüljünk és értékeinkre támaszkodva, azt ki is fejezzük. 



Az önkéntességben és a közösségekben rejlő erő érvényesüljön a helyi partnerségek 

létrejöttében és tartósságában. 

Valljuk, hogy az egyszerű, tiszta, őszinte gondolatok civil cselekvéseinkben a 

legeredményesebbek, és hiszünk a párbeszéd és az együttműködés teremtő erejében.” 

 

III. 

Az együttműködés keretei 

 

8.  Az Önkormányzat az együttműködés keretein belül vállalja, hogy: 

 

-  a szolgáltatások, feladatok ellátásába lehetőség szerint bevonja az adott szakmai 

területen működő civil szervezeteket; 

-  innovatív programok, közös modell-kísérletek kidolgozásában és megvalósításában 

kezdeményezi a civil szervezetek részvételét; 

-  a döntés-előkészítési folyamatokba bevonja a Városi Civil Kerekasztalt oly módon, 

hogy a Városi Civil Kerekasztal képviselője/delegáltja részvételét tanácskozási joggal 

biztosítja a közgyűlés bizottságaiban, és döntése során a delegált személy építő jellegű 

szakmai javaslatát lehetőség szerint figyelembe veszi; 

-  a városban működő civil szervezetek támogatása céljából a költségvetési lehetőségektől 

függően elkülönített forrást biztosít a civil szervezetek programjaira, és a pályázatok 

előkészítésébe és elbírálásába bevonja a Városi Civil Kerekasztal szakértőit (pályázati 

szempontrendszer kidolgozása, döntés előtt előzetes értékelés megfogalmazása); 

-  a rendszeresen a Városi Civil Kerekasztal által szervezett nagy, városi szintű 

rendezvények, így kiemelten a Civil Korzó és a nemzetközi civil konferencia 

megrendezéséhez a költségvetési lehetőségektől függően támogatást nyújt; 

-  a város kommunikációs csatornáin lehetőséget biztosít a Városi Civil Kerekasztal 

híreinek rendszeres közlésére; 

-  a Városi Civil Kerekasztal soros elnökét meghívja mindazon rendezvényekre, közéleti 

eseményekre, amelyeken a civil és önkormányzati kapcsolat tovább erősödhet. 

 

9.  A Városi Civil Kerekasztal az együttműködés keretein belül vállalja, hogy: 

 

- segíti az önkormányzati feladatok hatékonyabb megvalósítását; 

- kezdeményezi és felajánlja - szakértőin keresztül - innovatív programok, közös 

modellkísérletek kidolgozását, megvalósítását, civil szervezetek részvételével; 

-  szakmai véleményével segíti az Önkormányzat döntés-előkészítési munkáját; 

- az Önkormányzat felkérésére szakemberei révén részt vesz a civil szervezetek 

programjaira elkülönített önkormányzati forrás felhasználására irányuló pályázati 

szempontrendszer kidolgozásában és a pályázatok előzetes értékelésében; 

- a város kommunikációs csatornáin keresztül rendezvényeiről, programjairól 

rendszeresen tájékoztatja a helyi lakosságot; 

-  az Önkormányzat kérésére, azzal együttműködve, lehetőségek szerint önkénteseket 

toboroz. 

 

IV. 

Egyéb rendelkezések 

 

10.  A megállapodást a felek az aláírás napjától kezdődően, határozatlan időtartamra kötik. 

 

11. A felek a megállapodás tartalmát kétévente áttekintik és értékelik. 



 

12. Jelen megállapodást bármelyik fél három hónapos felmondási idővel felmondhatja. 

 

13. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban a megállapodást kötő felek kikötik – 

hatáskörtől függően – a Kecskeméti Törvényszék vagy a Kecskeméti Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét. 

 

14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 

 

A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Kecskemét, 2020. ............................................. 
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Kecskemét Megyei Jogú                      Városi Civil Kerekasztal 

             Város Önkormányzata 

 

 


