
 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött a 
Kapolcs Község Önkormányzata (8294 Kapolcs, Kossuth u. 62., képviseli Göntér Gyula polgármester) 
(továbbiakban Önkormányzat) 
 
valamint a 
 
Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet (8294 Kapolcs, Kossuth u. 35., képviseli Márta István 
elnök) (továbbiakban Egylet) 
 
(továbbiakban együttesen Felek) között a Kapolcsi Értéktár működtetése érdekében. 
 
 
1. A Megállapodás tárgya 
 
a./ Felek a jelen együttműködési megállapodás aláírásával vállalják, hogy a Kapolcsi Értéktár(továbbiakban 
Értéktár) létrehozását és működtetését közösen valósítják meg, az Értéktár létrehozása és eredményes 
működtetése érdekében a megállapodásban vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik. 
 
 
 
2. Felek egymás közötti viszonya, felelősségek 
 
a./ Önkormányzat, mint a 2012. évi XXX. törvény által erre felhatalmazott szervezet meghozza az Értéktár 
létrehozását és működtetését lehetővé tevő döntéseket,  koordinálja a Felek együttműködési tevékenységét. 
 
b./ Egylet kijelenti, hogy az Önkormányzat döntését, valamint az együttműködési megállapodás aláírását 
követően működteti az Értéktárat és ezen tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a 
képviselőtestületnek. 
 
 
3. Az Értéktár működtetése kapcsán vállalt feladatok 
 
a./ Az értéktár működtetése érdekében az Egylet az alábbiakat vállalja: 
 

 a feladat ellátásához szükséges humán kapacitás és infrastrukturális háttér biztosítását 

lehetőségei szerint 

 az értéktári javaslatok gyűjtését, döntésre előkészítését, 

 a döntéshozó testület üléseinek előkészítését, lebonyolítását, valamint a döntések alapján a helyi 

értéktár elemeinek naprakész nyilvántartását. 

 az Értéktárba felvett helyi értékekről információ nyújtását a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 

és a Hungarikum Bizottság felé, 

 a helyi értékek széles körben történő bemutatását, népszerűsítését, a feltárt értékek megőrzését és 

továbbörökítését. 
 
 
b./ Az értéktár működtetése érdekében az Önkormányzat az alábbiakat vállalja: 



 az Egylet által vállalt feladatok ellátását segítő humán kapacitás (könyvtáros) és szükség esetén a 
megfelelő infrastrukturális háttér (Kultúrház, könyvtár épülete, számítás- és irodatechnikai, stb.) 
biztosítását. 

 az Értéktár működtetéséhez, a feladatok ellátásához, az értékek bemutatásához, népszerűsítéséhez az 
Egyletnek - előzetes egyeztetést és képviselőtestületi jóváhagyást követően - szükség esetén pénzügyi 
támogatást biztosít. 

 
c./ Felek vállalják, hogy az Értéktár működtetése, a helyi értékek bemutatása, népszerűsítése érdekében 
közösen keresik a pályázati lehetőségeket, koordinálják azokat és lehetőség szerint külön, vagy közösen 
elkészítik azokat 
 
4. Döntéshozó testület 
 
a./ Felek megállapodnak abban, hogy az előkészített értéktári ajánlások alapján az Értéktárba történő 
felvételről az alábbi személyekből álló  Döntéshozó testület dönt: 

 Márta István (elnök) 

 Szabó Csaba 

 Kocsis Csaba 

 Göntér Gyuláné 

 Márvány Gyuláné 

 Timár Ildikó 

 Göntér Eszter 
 
b./ A Döntéshozó testület üléseit évente legalább két alaklommal tartja. A Döntéshozó testület 
határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. A Döntéshozó testület döntéseit nyílt 
szavazással, kézfelemeléssel, egyszerű döntéssel hozza. A Döntéshozó testület ülését az elnök vezeti, 
akadályoztatása esetén a legidősebb tag, mint korelnök helyettesíti. 
 
c./ a Döntéshozó testület tagjaiban történő  személyi változásról maga a Döntéshozó testület hozhat döntést 
azzal, hogy a Döntéshozó testületnek mindenkor tagja és elnöke a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 
Egylet elnöke, Kapolcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének legalább egy tagja és a Faluház 
vezetője. 
 
 
6. Az Együttműködési Megállapodás felmondása 

 

 
a./ Az együttműködési megállapodás határozatlan időre szól.  
 
b./ A felmondási idő – a felek egyéb megállapodása hiányában – 60 nap, amelyen belül Felek változatlanul 
kötelesek mindent megtenni az Értéktár megállapodás szerinti működtetése érdekében. 
 
c./ Rendkívüli felmondásra csak a Felek olyan súlyos szerződésszegése miatt ,vagy olyan egyéb okból van 
lehetőség, ami a jelen megállapodás teljesítését bármelyik fél számára lehetetlenné teszi. 
 
d./ Rendkívüli felmondás szándéka esetén az érintett fél a felmondását megelőzően legalább 15 nappal 
köteles egyeztetést kezdeményezni az Értéktár veszélyeztetésének elkerülése érdekében.  

 
 
 
7. Viták rendezésének módja és illetékessége 
 



a./ Felek kijelentik, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekednek, s a viták rendezése során 
együttműködést tanúsítanak a felmerülő vitás kérdések – kölcsönösen elfogadható - rendezése érdekében. 
 
b./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni. 
 

 

 
Felek kijelentik, hogy a fenti megállapodás tartalmát megismerték, s azt – mint akaratukkal egyezőt – 
elfogadták. 
 
Kapolcs, 2016. Október 20. 
 
 
 
 
 

Göntér Gyula      Márta István 
Kapolcs Község Önkormányzata  Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 

 


