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K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. december 4-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

137/2014. (XII.04.) sz. határozata 
 
 

A Munka és magánélet összehangolását segítő helyi, innovatív 
kezdeményezések Komlón TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 

projekthez kapcsolódó együttműködések kialakítása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sport-, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének 
figyelembe vételével megtárgyalta a „Munka és magánélet összehangolását segítő 
helyi, innovatív kezdeményezések Komlón” TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0007 
projekthez kapcsolódó együttműködések kialakítása tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi 
szervezetekkel az együttműködési megállapodást aláírja: 
 

1.) Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat; 
2.) Nagycsaládosok Komlói Egyesülete; 
3.) Belső Tűz egyesület; 
4.) Komlói Polgárőr Egyesület; 
5.) Új nap Klub; 
6.) Hétdomb Természetbarát Egyesület 
 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

A kiadmány hiteléül:  
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1. számú melléklet 
Együttműködési megállapodás 

 
 
 

Amely létrejött egyrészről:  
 
név: Komló Város Önkormányzat 
székhely: 
adószám: 
képviselő: 
(továbbiakban önkormányzat),  
 
másrészről: 
 
név: 
székhely:  
adószám: 
képviselő: 
(továbbiakban: együttműködő partner) (továbbiakban együtt: felek) között a mai 
napon és az alábbiak szerint: 
 

1. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek megállapodnak abban, 
hogy a „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív 
kezdeményezések Komlón” című TÁMOP – 2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat 
kapcsán helyi szövetséget alakítanak, melynek keretében az önkormányzat és a 
civil szervezetek segítik egymás munkáját: elsősorban tájékoztatás, szakértői 
tevékenység, információcsere, pályázati partneri együttműködés kapcsán.  
 

2. Az együttműködő partner a „Munka és magánélet összehangolását segítő helyi 
innovatív kezdeményezések Komlón” című TÁMOP – 2.4.5-12/3-2012-0007 
pályázat során a 2014-es évben egyeztetési és vélemény-nyilvánítási 
lehetőségeivel élve részt vett a pályázat egyes fázisainak kidolgozásában, 
véleményezésében személyes találkozók, megbeszélések és nyílt fórumok 
keretein belül. Az együttműködő partner továbbiakban is vállalja az ilyen 
jellegű egyeztetési és véleménynyilvánítási szerepét az önkormányzattal közös 
célként fejlesztendő, egyeztetendő feladatokat érintően. 

 
3. A felek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen 

(meghatározott időközönként) információt cserélnek egymással a civil 
szervezetek működésének tapasztalatairól, a partnerség és információcsere 
minőségéről, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak 
megfelelően közreműködnek. 

 
4. A felek a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják: 

 
a. Az önkormányzat vállalja, hogy az együttműködő partner véleményét 

a Komlón, a jövőben megvalósításra kerülő fejlesztésekről kikéri, 
szakértelmüket felhasználja és munkájukat segíti; számukra megfelelő 
tájékoztatást nyújt, amely a kölcsönösségen alapszik; 
 

b. Együttműködő partner vállalja, hogy az önkormányzat munkáját 
szakértelmével és humánerő-kapacitásával segíti, programok 
szervezésében, projektek kivitelezésében, valamint részt vállal a lakossági 
tájékoztatásból, céljainak megfelelően kétoldali kommunikációt biztosít a 
lakosság és az önkormányzat között. 
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5. Ezen együttműködési 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. 

 

Kelt: Komló, 2014. …………. 

 

 

 

………………………………………...............  ………….………………………................ 

 együttműködő partner képviselője       Önkormányzat képviselője 

 

 

 

Záradék: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen megállapodást a 
137/2014. (XII.4.) sz. határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

 címzetes főjegyző   P.H.       polgármester 


