165/2012. (V.31.). 1-7. melléklete
1. sz. melléklet

Iktatószám: 18.296-15/2012.
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester,
adószám:15724540-2-03 (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Római Katolikus
Plébániák (Főplébánia, Piarista Plébánia, Szentcsalád Plébánia, Hetényegyházi Plébánia),
és Szerzetesrendek (Piarista Rend, Angolkisasszonyok Rendje), képviseli: Dr. Jeney
Gábor plébános. 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1. Adószám: 19973258-1-03 (a
továbbiakban: Katolikus Egyház), 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 oktatási, 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 Katolikus Egyház műemlékeivel, oktatásügyével és hitéleti
tevékenységével összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben
előzetes egyeztetést tart (különösen a főtéri rekonstrukció folytatását, a műemlékek
felújítására vonatkozó pályázatok benyújtását és a temetők karbantartását érintő
kérdésekben).
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Katolikus Egyházzal tárgyalásokat folytat a
templomok rekonstrukciójának megkezdéséhez, a RÉV Szenvedélybeteg Szolgálat
fenntartásához kapcsolódó kérdésekről és ezek megoldásához külön megállapodás
keretében segítséget nyújt.
4. Katolikus Egyház vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti elképzelések
megvalósulását segíthetik, és erről az önkormányzatot, mint partnert tájékoztatja.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Katolikus Egyház kérésére, annak országos és
nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül értesíti
a helyi lakosságot.
6. Az Önkormányzat és a Katolikus Egyház közérdekű döntéseiről 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 az aláírást követő 3 évre 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 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől
függően – kikötik a Kecskeméti Törvényszék, illetőleg a Kecskeméti Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2012. május 31.

……………………………
Dr. Jeney Gábor
plébános

…………………….
Dr. Zombor Gábor
polgármester

2. sz. melléklet
Iktatószám: 18.296-16/2012.

Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester, adószám:15724540-203 (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Kecskeméti Református Egyházközség,
Kecskemét, Szabadság tér 7., képviseli: Varga Nándor elnöklelkész, adószám: 19973162-2-03
(a továbbiakban : Református Egyházközség), 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 oktatási, 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 Református Egyházközségnek a műemlékeivel, oktatásügyével
és hitéleti tevékenységével összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden
esetben előzetes egyeztetést tart (különösen a főtéri rekonstrukció folytatását, a
műemlékek felújítására vonatkozó pályázatok benyújtását és a temetők karbantartását
érintő kérdésekben).
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Református Egyházközséggel tárgyalásokat folytat
az épített örökség megtartásával kapcsolatosan a Református Egyházközség
tulajdonában lévő műemlék épületek állagmegóvását és felújítását támogató
beruházások kérdéséről, és ezek megoldásához külön megállapodás keretében
segítséget nyújt.
4. Református Egyházközség vállalja, hogy felkutatja azon pályázatok, melyek a 3.
pontban megjelölt célok megvalósítását elősegíthetik és erről az Önkormányzatot,
mint partnert tájékoztatja.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Református Egyházközség kérésére, annak
országos és nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján
keresztül értesíti a helyi lakosságot.
6. Az Önkormányzat és a Református Egyházközség 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 az aláírást követő 3 évre 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 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől
függően – kikötik a Kecskeméti Törvényszék, illetőleg a Kecskeméti Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kecskemét, 2012. május 31.
……………………………
Varga Nándor
elnöklelkész

………………………..
Dr. Zombor Gábor
polgármester

3. sz. melléklet
Iktatószám: 18.296-17/2012.
Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester, adószám:15724540-203 (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Evangélikus Egyházközség, Kecskemét,
Szabadság tér 3., képviseli: Kis János lelkész, adószám: 19973241-2-03 (a továbbiakban :
Evangélikus Egyház), 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 oktatási, 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 az Evangélikus Egyház műemlékeivel, oktatásügyével és hitéleti
tevékenységével összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben
előzetes egyeztetést tart (különösen a főtéri rekonstrukció folytatását, a műemlékek
felújítására vonatkozó pályázatok benyújtását és a temetők karbantartását érintő
kérdésekben).
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Evangélikus Egyházzal tárgyalásokat folytat a
Luther palota rekonstrukciójának megkezdéséhez, az evangélikus temető sorsának
rendezéséhez, szociális munkájának bővítéséhez kapcsolódó kérdésekről és ezek
megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt.
4. Az Evangélikus Egyház vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti
elképzelések megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert
tájékoztatja.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Evangélikus Egyház kérésére, annak országos és
nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül értesíti
a helyi lakosságot.
6. Az Önkormányzat és az Evangélikus Egyház közérdekű döntéseiről 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 az aláírást követő 3 évre 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 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől
függően – kikötik a Kecskeméti Törvényszék, illetőleg a Kecskeméti Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2012. május 31.
……………………………
Kis János
lelkész

………………………..
Dr. Zombor Gábor
polgármester

4. sz. melléklet
Iktatószám: 18.296-18/2012.
Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester, adószám:15724540-203 (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Magyar Görög Katolikus Egyház
Hajdúdorogi Egyházmegyéjének Kecskeméti Görög Katolikus Szervezőlelkészsége, 6000
Kecskemét, Fehér utca 1., képviseli: Feczák László szervezőlelkész, adószám: 19551360-1-01
(a továbbiakban: Görög Katolikus Egyház), mint együttműködő felek között a város közös
ügyeiben való együttműködés 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 oktatási, 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 Görög Katolikus Egyház épületeivel, oktatásügyével és
hitéleti tevékenységével összefüggő tulajdonosi és használati jogainak gyakorlására,
minden esetben előzetes egyeztetést tart.
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Görög Katolikus Egyházzal tárgyalásokat folytat az
alábbi kérdésekben:
a vallási liturgia (szentmise) és hitéleti tevékenység gyakorlása érdekében egy
önálló, arra alkalmas épület, illetve helyiség biztosítása,
egy görög katolikus létesítmény létrehozása, amely templomot és mellette
parókiát, valamint az ahhoz tartozó közösségi helyiségeket magába foglalja.
4. A Görög Katolikus Egyház vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti
elképzelések megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint
együttműködő partnert tájékoztatja.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Görög Katolikus Egyház kérésére, annak országos
és nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül
értesíti a helyi lakosságot.
6. Együttműködő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 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 az aláírást követő 3 évre 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 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől
függően – kikötik a Kecskeméti Törvényszék, illetőleg a Kecskeméti Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2012. május 31.
……………………………
Feczák László
szervezőlelkész

………………………..
Dr. Zombor Gábor
polgármester

5. sz. melléklet
Iktatószám: 18.296-19/2012.
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester, adószám:15724540-203 (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Kecskeméti Zsidó Hitközség, Kecskemét,
Nagykőrösi u 5., képviseli: Prof. Dr. Grósz Andor elnök, adószám: 18686029-1-13 (a
továbbiakban: Zsidó Hitközség), 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 oktatási, 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 Zsidó Hitközség műemlékeivel, oktatásügyével és hitéleti
tevékenységével összefüggő tulajdonosi jogainak gyakorlására, minden esetben
előzetes egyeztetést tart (különösen a főtéri rekonstrukció folytatását, a műemlékek
felújítására vonatkozó pályázatok benyújtását és a temetők karbantartását érintő
kérdésekben).
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Zsidó Hitközséggel tárgyalásokat folytat az ÓZsinagóga Zsidó Hitközség által megkezdett rekonstrukciója folytatásához a Budai
kapunál lévő temető rendben tartásához kapcsolódó kérdésekről és ezek megoldásához
külön megállapodás keretében segítséget nyújt.
4. Zsidó Hitközség vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti elképzelések
megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint partnert tájékoztatja.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Zsidó Hitközség kérésére, annak országos és
nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül értesíti
a helyi lakosságot.
6. Az Önkormányzat és a Zsidó Hitközség közérdekű döntéseiről 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 az aláírást követő 3 évre 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 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől
függően – kikötik a Kecskeméti Törvényszék, illetőleg a Kecskeméti Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kecskemét, 2012. május 31.
……………………………
Prof. Dr. Grósz Andor
elnök

………………………..
Dr. Zombor Gábor
polgármester

6. sz. melléklet
Iktatószám: 18.296-20/2012.
Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester, adószám:15724540-203 (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint Méntelek-Hetényegyháza Református
Társegyházközség, 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Csillagfény utca 1., képviseli: Ferenczi
Zoltán lelkipásztor, adószám: 19973430-1-03 (a továbbiakban: Társegyházközség), 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 oktatási, 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 Társegyházközség felépítményeivel, hitéleti tevékenységével
összefüggő tulajdonosi és használati jogainak gyakorlására, minden esetben előzetes
egyeztetést tart (különös tekintettel a felépítmények felújítását és a temetők
karbantartását érintő kérdésekben).
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Társegyházközséggel tárgyalásokat folytat a
templomok rekonstrukciójának megkezdéséhez kapcsolódó kérdésekről és ezek
megoldásához külön megállapodás keretében segítséget nyújt.
4. Társegyházközség vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, melyek fenti
elképzelések megvalósulását segíthetik, és erről az Önkormányzatot, mint
együttműködő partnert tájékoztatja.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Társgyházközség kérésére, annak országos és
nemzetközi rendezvényeiről – térítésmentesen – hivatalos honlapján keresztül értesíti
a helyi lakosságot.
6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 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 az aláírást követő 3 évre 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 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől
függően – kikötik a Kecskeméti Törvényszék, illetőleg a Kecskeméti Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kecskemét, 2012. május 31.

……………………………

Ferenczi Zoltán
lelkipásztor

………………………..

Dr. Zombor Gábor
polgármester

7. sz. melléklet
Iktatószám: 18.296-21/2012.
Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000
Kecskemét, Kossuth tér 1., képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester, adószám:15724540-203 (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Kecskeméti Baptista Gyülekezet, 6000
Kecskemét, Szentgyörgyi Albert u. 23., képviseli: Mike Sámuel lelkipásztor, adószám:
18366051-1-03 (a továbbiakban: Gyülekezet), mint együttműködő felek között a város közös
ügyeiben való együttműködés 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 hitéleti, oktatási, kulturális életének
felvirágoztatása, történelmi értékeinek megóvása, az itt élők ellátása, a rászorulók
gyámolítása és a város továbbfejlesztése érdekében.
2. Együttműködő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy közérdekű döntéseikről
egymást kölcsönösen tájékoztatják, együttműködnek a szociális problémák
megoldásában, az ifjúság szabadidős programjainak előkészítésében, a városi
nagyrendezvények programjainak összehangolásában, a város műemlékeinek
megóvásában.
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy azon döntéseinek meghozatala előtt, melyek
befolyással bírhatnak a Gyülekezet épületé re, oktatásügyére, szociális, ifjúsági,
kulturális és hitéleti tevékenységére minden esetben előzetes egyeztetést tart.
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Gyülekezettel tárgyalásokat folytat az alábbi
kérdésekben:
az ifjúsági és hitéleti tevékenység gyakorlása érdekében a közösségi-ifjúsági
tér kialakítása,
a Gyülekezet épületének bővítése a Bárányka Keresztyén Óvoda bővítésével.
5. A Gyülekezet kiemelten fontos programként vállalja a gyermekek és az ifjúság hitre
segítését, az óvodai neveléssel és a fiatalok szabadidős programjainak szervezésével
(ifjúsági tér működtetése).
6. A Gyülekezet vállalja, hogy felkutatja azon pályázatokat, amelyek a jelen
együttműködési megállapodásban foglalt elképzelések megvalósulását segíthetik, és
erről az Önkormányzatot, mint együttműködő partnert tájékoztatja.
7. A Gyülekezet vállalja, hogy helyi, országos és nemzetközi rendezvényeiről értesíti a
helyi lakosságot.

8. Ezen megállapodás az aláírást követő 3 évre szól, azzal, hogy a felek a határozott idő
lejárta előtt együttműködésüket megvizsgálják, értékelik, és döntenek a megállapodás
meghosszabbításáról, vagy új megállapodás megkötéséről.
9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
10. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján
kísérlik meg egymás között rendezni, ennek eredménytelensége esetére – hatáskörtől
függően – kikötik a Kecskeméti Törvényszék, illetőleg a Kecskeméti Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kecskemét, 2012. május 31.
……………………………
Mike Sámuel
lelkipásztor

………….………………
Dr. Zombor Gábor
polgármester

