
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2019. (II. 21.) határozatának 1. számú melléklete 

Iktatószám: 61-9/2019. 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata                      

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., adószáma: 15724540-2-03, képviseli: Szemereyné Pataki 

Klaudia polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat, 

 

másrészről a Kurázsi Táncműhely Egyesület (6000 Kecskemét, Platán utca 53. 

adószáma: 18366972-1-03, képviseli: Takács Zsolt László elnök) a továbbiakban: 

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

 

I. 

Bevezető, a megállapodás célja 

 

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

Önkormányzata Közgyűlése …/2019. (II. 21.) határozata alapján jött létre. 

 

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az előadó-

művészeti szervezetek támogatása, illetve a kulturális örökség helyi védelme. 

 

3. Az Önkormányzat a 2. pontban felsorolt közfeladatai ellátásában kíván együttműködni 

az Egyesülettel a városi kulturális programkínálat színesítése és a néptánc 

hagyományok ápolása, megőrzése és azok továbbörökítése érdekében, elismerve annak 

eddigi tevékenységét, a város kulturális életében betöltött szerepét. 

 

II. 

A megállapodás tárgya 

 

Az Egyesület a létesítő okiratában foglaltak szerint végzi az alábbi tevékenységeket: 

- Elősegíti a hagyományos és archaikus magyar tánckultúra fejlesztését és ápolását. 

- A Kárpát-medencei magyar tánckultúrával kapcsolatos kutatást, oktatást, 

ismeretterjesztést folytat. 

- A Kárpát-medence különféle tájegységeinek népi táncait kutatja, gyűjti, betanulja, 

előadja és továbbadja. 

- Alapcél szerinti tevékenységének megfelelően gyermek és ifjúsági korosztály számára 

különböző tánckultúra foglalkozásokat szervez. 

- Évfordulók, városi ünnepségek, rendezvények szervezésében partnerként működik 

együtt. 

- Néptánc szakköröket indít, tevékenységüket népszerűsíti. 

- Ifjúsági néptánc hagyományőrző közösségek működését segíti és támogatja, 

tevékenységük közismertté tételében közreműködik, néptánc találkozókat szervez. 

- Kapcsolatot épít a határon túli magyarság néptánc közösségeivel. 

- Táncházakat szervez gyermek és ifjúsági korosztály számára. 

- Kecskemét kulturális, közösségi értékeinek megismertetése, a helyi tudás, a 

lokálpatriotizmus elmélyítése, valamint a kulturális információk cseréje, a helyi 
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értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése érdekében közösségi alkalmakat 

szervez. 

 

III. 

A megállapodásban rögzített tevékenységek ellátásának feltételei 

 

1. Az Egyesület a II. pontban meghatározott feladatokat a jogszabályok, valamint jelen 

megállapodásban foglaltak betartásával, magas színvonalon végzi. 

 

2. Az Egyesület gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi 

feltételek biztosításáról. 

 

IV.  
Záró rendelkezések 

 
1. A megállapodás azonnali hatályú felmondásának van helye, amennyiben az Egyesület 

jelen megállapodásban vállalt feladatok ellátásának kötelezettségét súlyosan 
megszegi. 

 
2. Jelen megállapodást a felek bármelyike a rendes felmondás körében, 90 napos 

határidővel, indoklás nélkül felmondhatja. 

 
3. Az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel, a benne foglalt feladatok 

ellátásának sérelme nélkül, bármikor módosítható, megszüntethető. 
 
4. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre. 

 

5. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik hatáskörétől 

függően a Kecskeméti Törvényszék, illetve a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét.  

 

6. 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, 2019. február ….. 

 

 

 

 …………………………………… ……………………………………. 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Kurázsi Táncműhely Egyesület 

 Önkormányzata Takács Zsolt László 

 Szemereyné Pataki Klaudia elnök 

 polgármester 


