






EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a 
Somogy Ifjúságáért Egyesület 
7400 Kaposvár, Damjanich utca 8-10. 
Adószám: 18781117-14 
Képviseli: Udvaros Renáta, elnök 

 (továbbiakban Fıpályázó) 
 
valamint a 
 
Kéthely Község Önkormányzata 
8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. 
Adószám: 15396561-2-14 
Képviseli: Molnár Balázs, polgármester 

 (továbbiakban Partnerszervezet) 
 
(továbbiakban együttesen Felek) között a Széchenyi 2020 keretében kiírt, Ifjúsági programok 
támogatásara, EFOP-1.2.2-15 azonosító számon benyújtandó pályázat keretein belül, a sikeres pályázat 
érdekében, együttmőködési megállapodást kötnek. 
 
 
 
1. A Megállapodás tárgya 
 
a./ Felek a jelen Együttmőködési Megállapodás aláírásával vállalják, hogy a Széchenyi 2020 kiírására 
benyújtott EFOP-1.2.2-15 pályázatban (továbbiakban Projekt) kitőzött és jóváhagyott célok elérését 
közös együttmőködéssel valósítják meg, a Projekt megvalósítása érdekében a pályázatban vállalt 
kölcsönös kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik. 
 
 
b./ Jelen Együttmőködési Megállapodás a Fıpályázó által a Projektrıl megkötött Támogatási 
Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi.  
 
 
2. Felek egymás közötti viszonya, felelısségek 
 
a./ Fıpályázó a Projektben vállaltaknak megfelelıen irányítja és koordinálja a Felek tevékenységét, 
valamint képviseli a Partnerszervezetet, a támogatásközvetítı szervezet és más harmadik személyek 
elıtt. 
 
b./ Fıpályázó kijelenti, hogy a Támogatási Szerzıdésben vállaltakért egyedül ı viseli a jogi 
felelısséget. 
 
c./ Partnerszervezet kijelenti, hogy a Fıpályázó által megkötendı Támogatási Szerzıdés tartalmát és 
annak mellékleteit részletesen ismeri, az abban foglalt – saját tevékenységével kapcsolatos – pénzügyi, 
szakmai és egyéb szabályokat magára nézve kötelezınek ismeri el.  
 
d./ Partnerszervezet kijelenti, hogy EFOP-1.2.2-15 „Ifjúsági programok támogatása” címő pályázatra 
benyújtani kívánt projekt illeszkedik a Helyi Esélyegyenlıségi Programhoz.  



 
 
3. Partnerszervezet vállalt szakmai feladatai  
 
a./ A Projekt megvalósítása érdekében a Partnerszervezet az alábbi feladatokat vállalja Kéthely 
település tekintetében: 
 

• segítségnyújtás a célcsoport toborzásában (Kéthelyért Egyesület keretein belül, ifjúsági tagozat 
létrehozása) 

• részvétel az ifjúsági programok, fesztiválok szervezésében, helyszín biztosítása 

• helyszín biztosítása szemináriumok, szakmai mőhelyek, tematikus találkozók szervezéséhez 

• helyszín biztosítása ismeretterjesztı elıadások, programok szervezéséhez 

• rendszeres (pl. havi) ismétlıdı programok szervezésben segítségnyújtás, és helyszínbiztosítás  

• részvétel önkéntes programok szervezésében, lebonyolításában, jeles napokhoz, országos 
akciókhoz való csatlakozásban (TE- SZEDD, Szent György napi tőzgyújtás, közterületek 
virágosítása, stb.) 

• szakmai segítı biztosítása a rendezvények lebonyolításában (1 fı mővelıdési ház vezetı) 
 
 
b./ Fıpályázó kijelenti, hogy az ütemezés és a Projekt tartalmának – Partnerszervezet érintı – 
módosításait Partnerszervezettel elızetesen egyezteti.  
 
c./ Partnerszervezet kijelenti, hogy a fenti tevékenységekrıl a Fıpályázó által kért módon 
beszámoló(ka)t készít, amelye(ke)t a Fıpályázóra vonatkozó beszámolási határidık elıtt 1 
munkanappal Fıpályázónak megküldi.  
 
 
4. Partnerszervezet anyagi részesedése a Projekt költségvetésébıl 
 
A pályázat támogatottsága 100%-os, a partner szervezet részérıl anyagi hozzájárulást nem igényel.  
 
 
5. Az eredmények, tulajdon és használati joga 
 
A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során létrejövı eredmények, eszközök, 
vagyontárgyak és szellemi termékek tulajdon- és használati joga a fenntartási idıszak végéig a fı 
pályázót illeti meg. Mindezek a fenntartási idıszak végén, külön térítés nélkül a partnerszervezet 
tulajdonába kerül át.  
 
 
6. Az Együttmőködési Megállapodás felmondása 
 
6.1 A Partnerszervezet általi rendkívüli felmondás 
 
a./ Rendkívüli felmondásra csak a Fıpályázó olyan súlyos szerzıdésszegése miatt,vagy olyan egyéb 
okból van lehetıség, ami a jelen szerzıdés teljesítését a Partnerszervezet számára lehetetlenné teszi. 
 
b./ Rendkívüli felmondás szándéka esetén az érintett Partnerszervezet a felmondását megelızıen 
legalább 15 nappal köteles egyeztetést kezdeményezni a Fıpályázónál a Projekt veszélyeztetésének 
elkerülése érdekében.  
 



c./ A felmondási idı – a felek egyéb megállapodása hiányában – 60 nap, amelyen belül a 
Partnerszervezet változatlanul köteles mindent megtenni a szerzıdésszerő teljesítés érdekében.  
 
d./ Felmondás esetén a Partnerszervezet a Fıpályázóval a felmondási idı lejártától számított 8 napon 
belül köteles a rábízott vagy általa használt anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban 
elszámolni és ezeket a Fıpályázónak átadni, valamint az általa végzett szakmai munkáról a megfelelı 
szakmai és pénzügyi bizonylatokkal, dokumentumokkal beszámolni. 
 
6.2  A Fıpályázó általi rendkívüli felmondás 
 
a./ Fıpályázó felmondhatja a Partnerszervezettel kötött Együttmőködési Megállapodást, amennyiben 
Partnerszervezet tevékenysége, mőködése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 
szempontból súlyosan és tartósan veszélyezteti. 
 
b./ Fıpályázó általi felmondás esetén a Partnerszervezet a felmondási idı lejártától számított 8 napon 
belül köteles a rábízott vagy általa használt anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban 
elszámolni és ezeket a Fıpályázónak átadni, valamint az általa végzett szakmai munkáról Fıpályázó 
felé a megfelelı szakmai és pénzügyi bizonylatokkal, dokumentumokkal beszámolni. 
 
 
7. Viták rendezésének módja és illetékessége 
 
a./ Felek kijelentik, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekednek, s a viták rendezése 
során együttmőködést tanúsítanak a felmerülı vitás kérdések – kölcsönösen elfogadható - rendezése 
érdekében. 
 
b./ A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni. 
 
c./ A szerzıdéssel kapcsolatos jogi viták esetére a felek kikötik a Kaposvári Törvényszék illetékességét. 
 
 
Felek kijelentik, hogy a fenti szerzıdés tartalmát megismerték, s azt – mint akaratukkal egyezıt – 
elfogadták. 
 
Kelt: Kaposvár, 2016. március 5. 
 
 
 
 

Molnár Balázs  Udvaros Renáta 
Polgármester  elnök 

 
 
 


