
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 11-ei rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
70/2017.(V.11.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Nagykörűért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Fegyvernek 
Város Önkormányzata a határozat melléklete szerinti tartalommal együttműködési 
megállapodást kössön Nagykörűért Alapítvánnyal. 
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1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
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5.) Nagykörűért Alapítvány 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
 

Az EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című pályázat felhívásának 
3.4.1.1. d) pontja szerint a pályázat nyertesének együtt kell működni a település(ek) vagy a 
megye roma nemzetiségi önkormányzataival és a települési önkormányzatokkal. 
 
Ennek érdekében a jelen megállapodás létrejött egyrészről a Nagykörűért Alapítvány (5065 
Nagykörű, Május 1. út 9., nyilv.tart.sz.: 16-01-0000339 , képviseli: ifj. Barát József elnök) 
(továbbiakban pályázó), másrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, 
Szent Erzsébet út 171., képviseli: Tatár László polgármester) (továbbiakban együttműködő 
partner) között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 
Felek elöljáróban leszögezik, hogy Pályázó pályázatot nyújtott be az EFOP-1.3.4-16 „Közös 
értékeink – sokszínű társadalom” című felhívásra. Jelen megállapodás pozitív pályázati 
döntés esetén lép érvénybe. 
 

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 
abban, hogy az EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című 
pályázat nyertese (jelen megállapodásban: pályázó) a partner számára tájékoztatást 
nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, az általa megvalósítani kívánt 
projektről, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. 

 
2. Az együttműködő partner vállalja, hogy az általa vállalt feladatokat a pályázóval 

szoros együttműködésben valósítja meg. 
 

3. Felek egymás közötti viszonya, felelősségek 
 
a./ A Pályázó a Projektben vállaltaknak megfelelően irányítja és koordinálja a Felek 
tevékenységét, valamint képviseli az  Együttműködő Partnert harmadik személyek előtt. 
 
b./ A Pályázó kijelenti, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltakért egyedül ő viseli a 
jogi felelősséget. 
 
c./ Az Együttműködő Partner kijelenti, hogy a pályázatot, valamint a Pályázó által 
megkötendő Támogatási Szerződés tervezetét és annak mellékleteit részletesen ismeri.  
 

 
4. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során 

rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá 
kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 
5. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat 

vállalják: 
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A főpályázó projektben vállalt konkrét feladatai: 

 
- elvégzi a projekt általános koordinációs feladatait 
- megvalósítja a projektben Fegyvernek településre tervezett tevékenységeket 
- rendszeresen tájékoztatja partnerét a projekttel kapcsolatos tudnivalókról 
 
A partner által vállalt konkrét feladatok: 

 
- részt vesz a projektben Fegyvernek településre tervezett tevékenységek előkészítésében 
- szükség esetén helyszínt biztosít a tevékenységekhez 
- elősegíti a célcsoporttal való kapcsolattartást 
 
 

6. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását 
követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további 
folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 

 
 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 
aláírták. 
 
Az együttműködési megállapodás a pályázat támogatói okirat aláírásával válik hatályossá. 
 
 
Kelt: Fegyvernek, 2017. május 2. 
 

 
 
 

Tatár László polgármester ifj. Barát József elnök 
Fegyvernek Város Önkormányzata Nagykörűért Alapítvány 

együttműködő partner pályázó 
 




