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102/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Szolnok Megyei Jogú Város „TIOP 1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi központok és 
területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. pályázati 
program keretében a közművelődési együttműködés kereteit, valamint annak szakmai tartalmát 
meghatározó Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy Szolnok Megyei Jogú 

Város TIOP 1.2.1 – Agóra, multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. pályázati program 2. fordulóra 
benyújtandó, a közművelődési együttműködés kereteit és szakmai tartalmát tisztázó 
Együttműködési Megállapodás aláírását támogatja.   

2. A program megvalósításához Abony Város Önkormányzat részéről önerő biztosítása nem 
szükséges. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

4. Abony Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy az Együttműködési Megállapodás VII. Kilépés 
fejezetéből „A kilépéskor a kilépő tag döntéshozó szervezete minősített többséggel határoz.” 
mondat törlésre kerüljön. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az így módosított Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: 2009. április 30., ill. módosított Együttműködési Megállapodás aláírásának időpontja 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
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A határozatról értesül: 
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102/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

Együttműködési Megállapodás 

amely létrejött 

egyrészről 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Projektgazda - Szolgáltató)  

másrészről 

Törökszentmiklósi Többcélú Kistérségi Társulás,  

Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás, 
Abony Önkormányzata, 

Jászkisér Önkormányzata, 
Jászladány Önkormányzata, 
Jászalsószentgyörgy Önkormányzata, 

Jánoshida Önkormányzata, 
Alattyán Önkormányzata 

 
(mint Partnerek - Kedvezményezettek)  

mint felek (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel és szakmai tartalommal: 

I. A megállapodás tárgya 

1.) Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) 
aláírásával Felek kifejezik együttműködési szándékukat abból a célból, hogy a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló, „TIOP 1.2.1/08/1 

azonosító jelű, Agóra, multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” pályázaton - a támogatás 

elnyerése esetén – az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat közösen 
megvalósítják. 

2.) Az Együttműködési Megállapodás az AGÓRA fejlesztési projekt megvalósításának, 

valamint a projekt szakmai eredményei fenntartásának időszakára: 2023. július 1.-ig 
tartó időszakra vonatkozik. 

3.) Felek kifejezik azon közös szándékukat, hogy a projektben vállalt együttműködési 
szolgáltatások megvalósításának befejezése után az addig elért eredmények további 
folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is adottságaikhoz mérten biztosítják. 

4.) Az együttműködő Felek az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott „területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat” cél megvalósításának a jelen együttműködési 

megállapodásban kidolgozott konkrét céljai megvalósulása érdekében együttműködnek. 
A Felek közös elhatározásból megbízzák a Projektgazdát a pályázat megvalósításának 
szakmai koordinálásával, valamint az együttműködési szolgáltatások közös elemeinek 

képviseletével. 

 

 

 



II. A megállapodás céljai 

1.) Általános cél: a kulturális alapú város- és térségfejlesztés révén - amely egyben a felek 

közötti együttműködésnek is az alapja – a térségek és települések közötti kulturális, 
infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése, a kulturális esélyteremtés és 

esélyegyenlőség biztosítása.  
 
2.) A projekt keretében biztosítani a partner kistérségek és települések számára is 

közművelődési, kulturális célú együttműködést, kialakítani annak szervezeti kereteit. 
 

3.)A szolnokikistérségi központ közművelődési intézménye (az Aba Novák Kulturális Központ 
Nonprofit Kft., mint Agóra intézmény) által biztosítani a jelen megállapodásban foglalt 
kistérségek és települések számára a közművelődési, kulturális célú szakmai 

szolgáltatásokat. 
 

4.)Felek a projekt keretében olyan térségi szintű közművelődési, közoktatási, képzési és 
közösségi funkciók ellátásának, szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása érdekében 
működnek együtt, amelyek hozzájárulnak a térség és a régió versenyképességéhez, 

felzárkózásához.  
 

5.) A Projektgazda (Szolgáltató) Szolnok Megyei Jogú Város, és a fenntartásában működő Aba 
Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. (mint AGÓRA) mellett Kedvezményezettek - a 

kistérségek és települések (civil szervezetei/ intézményei) - maguk is a megvalósuló 
AGÓRA fejlesztés szakmai keretében fejlesztésekben programokkal, rendezvényekkel, 
helyszínekkel, prezentációs felülettel jelenhetnek meg az alábbi fejlesztési területeken:  

 
● Multifunkcionális közösségi központ funkció,  

 
● Közösségi, képzési és élményfunkciók,  
 

● Kedvezményezettek kulturális- közművelődési alapszolgáltatásainak támogatása, 
kistérségi közművelődési tanácsadói és szolgáltatási funkció biztosítása és 

igénybe vétele. 

III. A Projektgazda feladatai, jogai és kötelezettségei 

1.) A Projektgazda vállalja a jelen megállapodás keretében vállalt térségi közművelődési 

tanácsadó szolgálat funkció feltételeinek kialakítására vonatkozó előterjesztés(ek) jogi 
előkészítését, illetve a pályázatban a Partnerek képviseletét. 

2.) A Projektgazda képviseleti jogköre: 

2.1. A Felek a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával megbízzák és 
meghatalmazzák a Projektgazdát, hogy a projektben foglaltak megvalósítása során 

– Felek előzetes egyeztetései után és döntésüknek megfelelően - képviseletükben 
teljes jogkörrel eljárjon. 

2.2. A Projektgazda nevében jognyilatkozat adására, elfogadására, 
kötelezettségvállalásra a Projektgazda törvényes képviselője, illetve az általa 
meghatalmazott személy jogosult. 

2.3. A Felek nevében jognyilatkozat adására, elfogadására, kötelezettségvállalásra a 
Felek törvényes képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. 



 

IV. A Felek feladatai, jogai és kötelezettségei 

1.) A Felek jogosultak a Projektgazda által a jelen megállapodásban foglaltak körében 
összehívott üléseken szakmai véleményük, álláspontjuk kifejtésére, érdekeik 

képviseletére. 

2.) Felek kötelezettsége az AGÓRA projekt „területi közművelődési tanácsadó szolgálat” 
körébe tartozó feladatok és vállalások megvalósításának és fenntartásának támogatása, 

valamint adott feladatokra vonatkozó külön megállapodásokban vállalható szükséges 
anyagi eszközök biztosítása, a Felek feladatává tett kötelezettségek kellő időben való 

teljesítése. 

V. Felek közös feladatai, jogai és kötelezettségei 

1.) A TIOP 1.2.1/08/1. pályázat 2. fordulójával kapcsolatosan Felek az alábbiakat rögzítik: 

1.1. Felek a projekt elkészítése és megvalósítása során vállalják, hogy: 

a) a 2. forduló részletes pályázati kiírásában foglaltak szerint közreműködnek az 

együttműködési megállapodás szakmai tartalmának részletes kidolgozásában, 
melyet jelen Együttműködési Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz. 

b) szükség szerint a pályázati eljárásban (pl. hiánypótlás, szerződéskötés, szakmai 

beszámolók) határidőre további adatot szolgáltatnak a jelen megállapodás 
keretében megvalósított tevékenységekről,  

c)  szükséges mértékben részt vesznek, és vezetői szinten képviseltetik magukat a 
pályázatot előkészítő, valamint a megvalósítás szakaszában szükséges, a 

Projektgazda által összehívott üléseken. 

2.) A támogatási szerződés megkötése után Felek vállalják, hogy az abban foglaltaknak 
megfelelően járnak el, szakmai vállalásaiknak eleget tesznek, a projektben érintett 

intézményeiket bevonják a szakmai program megvalósításába. 

3.) Felek jogosultak és kötelesek 2011-től a 2023. július 31-ig minden év február 28-ig az 

Agóra intézmény térségi közművelődési tanácsadó szolgálat feladatellátására vonatkozó 
munkatervét és beszámolóját elfogadni. 

VI. Az együttműködés jogi, pénzügyi és szervezeti keretei 

Az együttműködés az alábbiakban megfogalmazott keretek között történik: 

1.) Az Együttműködési Megállapodással kapcsolatos valamennyi kérdésben az Agóra 

Szakmai Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) dönt. A Tanács hatásköre különösen: 

1.1. A projekt megvalósítására és 12 évig történő fenntartására fordítható források 
összegének jóváhagyása. 

1.2. A Projektgazda által az Agóra infrastrukturális feltételeinek kialakítása és a pályázat 
szakmai és pénzügyi tartalmára vonatkozó előterjesztések elfogadása. 

2.) A Tanács tagjai: a Szerződő Felek, az Agóra intézmény hivatalos képviselője, valamint 
meghívottként az AGÓRA fórum küldöttje (képviselője). A Tanács elnöke a Projektgazda 
hivatalos képviselője, akit eseti meghatalmazással az általa meghatalmazott személy 

képviselhet. 



a. Az Agóra Szakmai Tanács üléseit valamely tag székhelyén, szükség szerinti 
gyakorisággal, de minimum évente a Projektgazda hívja össze. 

b. A Tanács ülésének összehívása, annak tervezett időpontját megelőzően legalább 
8 nappal, a napirend egyidejű közlésével elektronikus levélben és faxon történik. 

Amennyiben a tag további napirendi pont megtárgyalását javasolja, úgy azt a 
meghívó megérkezésétől számított 3 napon belül - minden tagnak továbbított - 
elektronikus válaszlevélben kezdeményezheti. A napirenden, illetőleg a kiegészített 

napirenden nem szereplő kérdéseket a Tanács csak abban az esetben tárgyalja, 
amennyiben ahhoz az ülésen jelenlévő tagok mindegyike hozzájárul.  

c. A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint 50%-a jelen van.  

d. A Tanács ülésének határozatképtelensége esetén ismételten ülést kell tartani 
legalább 40 %-os jelenléttel. A megismételt ülés időpontját az eredeti ülésre szóló 

meghívóban is meg lehet jelölni, ebben az esetben külön értesítést nem kell 
küldeni.  

e. A Tanács ülését az elnök vezeti. Az ülés megnyitását követően a Tanács elfogadja 
a napirendet. Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál valamennyi tag, illetve 
tanácskozási joggal rendelkezők képviselőinek lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy kifejthesse álláspontját. A tagok a napirendhez csatolt határozati 
javaslatokhoz módosító javaslatot nyújthatnak be. Az álláspontok kifejtését 

követően az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, illetve a módosító 
javaslatokat. 

f. A Tanács a határozatát alapesetben egyszerű szótöbbséggel hozza. 

g. A Tanács egyhangú határozatot hoz: 

a) az Együttműködési Megállapodás módosításáról; 

b) a Felek által (konzorciumban) benyújtandó pályázatok szakmai és pénzügyi 
tervének elfogadásáról, az ütemezésről és a feladatok végrehajtásnak 

munkamegosztásáról; 
c) konzorciumban benyújtott pályázatok esetében a Támogatási Szerződés 

elfogadásáról; 

d) az Együttműködési Megállapodás hatályának meghosszabbításáról; 
 

Felek a Tanács határozatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A határozatban 
foglaltak megszegése szerződésszegésnek minősül. A Tanács üléseiről jegyzőkönyv 
készül. 

3.) Felek egymással hagyományos és elektronikus levelezés útján is tartják a kapcsolatot a 
tagok által meghatározott elérhetőségeken. A Projektgazda a tagoknak szánt tájékoztató 

anyagokat elektronikus úton is továbbítja. A dokumentumok archiválásáról a tagok saját 
szabályzataik alapján gondoskodnak. 

4.) A Tanács tevékenységének adminisztrációját a Projektgazda végzi. A Projektgazda által 

meghatározott esetekben a tagok adatszolgáltatásukat eredeti nyomtatott irat, illetőleg 
eredeti okirat formájában teljesítik. 

5.) Felek gondoskodnak arról, hogy a fenntartásukban lévő, és a projekt szakmai 
megvalósításában érintett közművelődési intézmények, szervezetek egymással és a 
Tanáccsal együttműködjenek. 

6.) Felek az Agóra Szakmai Tanács működésének szakmai segítése céljából létrehozzák az 
Agóra Fórumot, melynek tagjai az alábbiak lehetnek: Szolnok Megyei Jogú Város, a 

Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás, a Törökszentmiklósi Többcélú Kistérségi Társulás és 



a Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás, Abony, Jászkisér, Jászladány, 
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida és Alattyán területén működő közművelődési 

intézmények, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, oktatási intézmények, 
nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok. Az Agóra Fórum javaslattételi, tanácskozási 

és véleményezési joggal rendelkezik az Agóra Szakmai Tanács irányába. Az Agóra Fórum 
képviselője – aki kizárólag valamely Kedvezményezett közművelődési intézmény 
képviselője lehet - meghívottként az Agóra Szakmai Tanács rendes tagja. 

7.) Bármely fél jogosult egyeztetést kezdeményezni, amennyiben a megállapodásban foglalt 
jogai sérülnek, továbbá abban az esetben, ha más tag a kötelezettségeinek nem tesz 

eleget. 

8.) A Felek a jelen megállapodás 1. számú mellékletében foglalt szakmai tartalmának 
teljesítésében együttműködésre vállalnak kötelezettséget. 

9.) A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan körülményről, 
amely a projekt eredményességét, vagy határidőre történő teljesítését gátolja vagy 

veszélyezteti. 

10.)  Jelen Együttműködési Megállapodás keretében a Felek jogaik gyakorlása és a 
kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek 

megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

VII. Kilépés 

1.) Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy együtt kívánják az Agóra multifunkcionális 
közösségi központ területi közművelődési tanácsadó szolgáltatói funkciójának szakmai 

tartalmát kialakítani és fenntartani a Szolgáltató által az AGÓRA pályázatban 
biztosítandó infrastrukturális és szolgáltatási feltételek keretekre építve.  

2.) A jelen megállapodásban vállalt szakmai tartalom nem teljesítése esetén bármely félnek 

– részletes szakmai indoklással - joga van az Együttműködési Megállapodás 
felmondására. A kilépésről a kilépő tag döntéshozó szervezete minősített többséggel 

határoz. A tag kilépési döntésével együtt tudomásul veszi, hogy amennyiben ezzel 
veszélyezteti az Együttműködési Megállapodásban rögzített célok sikeres megvalósítását, 
a tagok döntése alapján Szolgáltató akár kártérítési igénnyel is felléphet vele szemben. 

VIII. Hatály 

1.) Az Együttműködési Megállapodás jelen megállapodás aláírásától az Agóra - 

multifunkcionális közösségi központ és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 12 
éves kötelező fenntartási idejének végéig: 2023. június 30-ig érvényes. 

IX. Egyéb rendelkezések 

1.) Az Együttműködési Megállapodás aláírásáról a Felek döntéshozó testületei határozatot 
hoznak. 

2.) Az Agóra projekt szakmai előkészítése és megvalósítása során – 2008-2011 - felek közös 
konszenzus alapján meghatározzák az együttműködés tartalmi kereteit, elkészítik a 
kistérség közművelődési koncepcióját, tartalmi fejlesztési stratégiáját, konkrét cselekvési 

terveit. Ennek keretében közösségi, képzési, művészeti, kulturális célú turisztikai 
programokat, fejlesztéseket dolgoznak ki. A 2009-2011 közötti teendőket a 2. számú 

melléklet: Intézkedési terv tartalmazza. 



3.) A projekt fenntartása során – 2011. július 1-jétől – megvalósítják a közösen kialakított 
szakmai programot. 

Szerződő Felek jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést 
követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény hatályos rendelkezései irányadók. 

Kelt: Szolnok, 2009. év …………. hó ……... napján 

 
 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
 

 
Törökszentmiklósi Többcélú Kistérségi Társulás,  

 
 
 

Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás, 
 

 
 

Abony Önkormányzata, 
 
 

 
Jászkisér Önkormányzata, 

 
 
 

Jászladány Önkormányzata, 
 

 
 
Jászalsószentgyörgy Önkormányzata, 

 
 

 
Jánoshida Önkormányzata, 
 

 
 

Alattyán Önkormányzata 

 



 

1. sz. melléklet 

 
Az Együttműködési Megállapodás szakmai tartalma: 

 
Az együttműködés szakmai tartalmát illetően az Aba Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft., 
mint Agóra intézmény, az alábbi szakmai, módszertani, szolgáltatási feladatot látja el, illetve 

koordinálja: 
 

● A közösségi funkciók tekintetében: 
 
1.) Segítik a települések közösségi életének megerősítését, új közösségek, civil 

szervezetek létrehozását. 
 

2.) A közösségi élet bővítésében, segítésében különös figyelmet fordítanak az ifjúsági 
korosztály és az idősek művelődési lehetőségeire.  

 

3.) Bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a településeken művészeti csoportoknak, 
alkotó közösségeknek. Ennek érdekében műsoros esteket, kiállításokat 

(vándorkiállításokat is) szerveznek a kistérségekkel és településekkel együttműködve. 
 

4.) Segítséget nyújt közösségek, civil szervezetek számára pályázati lehetőségek 
felkutatásában, pályázatok megvalósításában.  

 

5.) Elektronikus és papír alapú közösségi adatbázist épít ki, melyet hozzáférhetővé tesz az 
interneten is. Az elektronikus adatbázis építése tekintetében együttműködik a Magyar 

Művelődési Intézettel és Képzőművészeti Lektorátussal, illetve az általa működtetett 
ERIKANET (teljes körű közművelődési) és ROKKA (térségi élő, tárgyi és épített 
kulturális örökség elemeinek gyűjtése, rendszerezése és változatos felületen történő 

közreadása)  adatbázissal.   
 

6.)  Közreműködik a kistérségek és települések alkotó közösségei fellépéseinek, nyilvános 
bemutatkozásainak szervezésében, kiajánlásában más térségek, régiók számára. 

  

7.)  Szakági találkozókat, minősítéseket szervez a kistérségek és települések alkotó 
művelődési közösségei számára. 

 
● A képzési, oktatási funkciók tekintetében: 
 

1.) Szakmai, módszertani képzéseket és továbbképzéseket szervez a kistérségek és a 
települések közművelődési szakemberei számára. 

 
2.) Közművelődési szakmai konferenciákat, értekezleteket szervez, illetve ilyen jellegű 

rendezvényeken való részvételét koordinálja, szervezi a kistérségek és települések 

közművelődési szakemberei számára. 
 

3.) Szakmai képzéseket és továbbképzéseket szervez a kistérségek és települések 
művészeti csoportvezetőinek, civil szervezetek munkatársainak. 

 

4.) Elősegíti a kistérségekben és a településeken élő munkanélküliek elsődleges 
munkaerőpiacra történő visszatérését segítő oktatási formák, a közhasznú és egyéb 

tanfolyamok, képzések megvalósítását. 
 



5.) Együttműködik a kistérségek és települések oktatási intézményeivel (alap-, közép és 
felsőfok, alapfokú művészetoktatás), számukra a projekt keretében információs, 

szolgáltatási együttműködési lehetőséget biztosít. 
 

6.) Együttműködik a felnőttképzésben résztvevő intézményekkel, szervezetekkel az 
élethosszig tartó tanulás strukturált feltételeinek biztosításában. 

 

● A szórakozási és élményfunkciók tekintetében 
 

1.) A kistérségek és települések lakói részére folyamatosan információkat nyújtanak az 
Aba Novák Kulturális Központban, mint Agóra intézményben megvalósuló művészeti és 
egyéb rendezvényekről, fesztiválokról, kiállításokról. 

 
2.) Elektronikus és információs adatbázist létesít a kistérség rendezvényeiről, ezeket 

hozzáférhetővé teszi az Aba Novák Kulturális Központban kialakítandó kistérségi 
információs ponton, illetve rendszeresen feltölti az ERIKANET közművelődési 
adatbázisra. A kistérségekben és a településeken zajló rendezvények kiadványait és 

egyéb PR anyagait elhelyezi az Aba Novák Kulturális Központban kialakítandó 
információs pultokon. 

 
3.) Elősegíti azoknak a hagyományos és elektronikus felületeknek a létrehozását, amelyek 

segítségével lehetővé válnak az információszerzés és szabad művelődés sajátos formái 
(pl.: digitális helytörténet, virtuális történelemórák…).  

 

4.) Közvetítői tevékenységet végez a kistérségek és a települések felé művészeti 
rendezvények, műsoros estek, képző-, foto-, ipar- és népművészeti kiállítások, 

gyermek és egyéb programok tekintetében. 
 
5.) Igény szerint megszervezi az óvodás és iskolás korosztály számára a bérletes színházi 

és hangverseny előadásokat, az azokon való részvételt. 
 

6.) Igény szerint közreműködik a települések nagyrendezvényeinek, ünnepeinek, jeles 
napjainak szervezésében, lebonyolításában, koordinálásában. 

 

● A kistérségi tanácsadói, szervező és szolgáltatási funkciók tekintetében 
 

1.) Tehetségkutató, tehetséggondozó kulturális versenyrendszer szervezése különböző 
korosztályok számára (vers- és prózamondó versenyek, népdaléneklési versenyek, 
felmenő rendszerű „Ki mit tud?” jellegű programok…) 

 
2.) Közreműködik a települések kulturális értékeinek, népi hagyományainak 

felkutatásában, megőrzésében, digitalizálásában és nyilvánossá tételében. 
 

3.) Lehetőségek szerint kezdeményezi és generálja a kistérségi szintű és kistérségek 

együttműködésével létrejövő kulturális projektek megvalósítását, pályázatok írását. 
 

4.)  Komplex mobil rendezvénytechnika biztosításával (rendezvénysátor, színpad,  
színpadfedés, fény- és hangtechnika, nézőtér, asztalok, székek) segíti a települések 
rendezvényeit.  

 
 Az együttműködés fejlesztési lehetőségeinek forrásai:  

 
1.) Az Európai Unió Strukturális Alapja 
2.) Az Európai Unió közösségi kezdeményezései (Kultúra 2006, Youth 2000) 

3.) Nemzeti Kulturális Alap 
4.) Az OKM kulturális infrastrukturális és tartalmi fejlesztési célú pályázatai  

 



Az együttműködők mindent elkövetnek azért, hogy minél hatékonyabb, rendszerezett 
forráselérés történjen. Ennek érdekében a kistérség települései összehangolják kulturális célú 

fejlesztéseiket, kialakítják a kistérségi szintű pályázatírás munkaformáját. 
 

Az Együttműködési Megállapodást aláírók meghatározzák a térítésmentes és térítési díj 
köteles tevékenységek, szolgáltatások körét. 



 

2. sz. melléklet 

INTÉZKEDÉSI TERV 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ 

 

Az intézkedési terv célja, hogy az Együttműködési Megállapodásban meghatározott 

feladatok ütemezettek legyenek a pontos feladat meghatározása, a felelősök és a 

határidők megjelölésével.  

 

Feladat Határidő és felelős 

1. Szolnok Megyei Jogú Város, a Szolnoki Kistérség 

Többcélú Társulás, a Törökszentmiklósi Többcélú 

Társulás, Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás, 

Abony Önkormányzata, Jászkisér Önkormányzata, 

Jászladány Önkormányzata, Jászalsószentgyörgy 

Önkormányzata, Jánoshida Önkormányzata, 

Alattyán Önkormányzata és az Agóra intézmény 

létrehozza az Agóra Szakmai Tanácsát és az Agóra 

Fórumot. 

Határidő: 2009 utolsó negyedéve 

Felelős: Szolnok MJV, a Szolnoki 

Kistérség Többcélú Társulás, a 

Törökszentmiklósi Többcélú 

Társulás, Kunszentmártoni 

Többcélú Kistérségi Társulás, 

Abony Önkormányzata, Jászkisér 

Önkormányzata, Jászladány 

Önkormányzata, 

Jászalsószentgyörgy 

Önkormányzata, Jánoshida 

Önkormányzata, 

Alattyán Önkormányzata és az Aba 

Novák Kulturális Központ, mint 

Agóra központ. 

2. Az Agóra intézmény a kistérségek és települések 

közművelődésében érintett intézmények és 

szervezetek közreműködésével kidolgozza a szakmai 

együttműködésre vonatkozó konkrét terveket. 

 

Határidő: 2010 harmadik 

negyedév 

Felelős: Az Aba Novák Kulturális 

Központ, mint Agóra intézmény 

3. Szolnok Megyei Jogú Város, a Szolnoki Kistérség 

Többcélú Társulás, a Törökszentmiklósi Többcélú 

Társulás, Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás, 

Abony Önkormányzata, Jászkisér Önkormányzata, 

Jászladány Önkormányzata, Jászalsószentgyörgy 

Önkormányzata, Jánoshida Önkormányzata, 

Alattyán Önkormányzata és az Agóra intézmény 

Határidő: 2010 utolsó negyedéve 

Felelős: Az Agóra Szakmai 

Tanácsa és az Agóra Fórum 



pontosítja elfogadja az együttműködés tartalmi kereteit. 

4. Létrehozni szükséges azokat a szakmai 

munkacsoportokat, amelyek a program egyes 

területeinek irányításáért, ellenőrzéséért felelnek. Ezekbe 

a munkacsoportokba az Agóra intézmény, valamint a 

települések és a kistérségek jogosultak szakembereket 

delegálni. 

Határidő: 2010 utolsó negyedéve 

Felelős: Az Agóra Fórum és a 

települések delegáltjai 

5.  A munkacsoportok az elfogadott szakmai program 

alapján elkészítik saját területeikre a cselekvési tervet.  

Határidő: 2011. második 

negyedév  

Felelős: Az Agóra Fórum szakmai 

munkacsoportjai (kidolgozás), az 

Agóra Fórum (véleményezés) 

Agóra Szakmai Tanácsa (elfogadás 

és jóváhagyás) 

6. Az egyes területek munkacsoportjai félévente 

értékelik az elért eredményeket, a folyamatokat. 

Elvégzik a tervezeten a szükséges korrekciót. 

 

 

Határidő: 2011-től minden év 

június 30-ig,  illetve dec. 31-ig 

Felelős: Az Agóra Fórum Szakmai 

Műhelyei 

 

 

 

7. Az Agóra intézmény évente beszámol az elvégzett 

feladatokról. 

Határidő: első alkalommal 2012. 

február 28., azt követően minden 

évben február 28-ig. 

Felelős: Az Agóra intézmény (a 

beszámoló elkészítése), az Agóra 

Fórum (a beszámoló 

véleményezése), az Agóra Szakmai 

Tanácsa (a beszámoló elfogadása) 

8. Az Agóra intézmény évente elkészíti munkatervét, 

melyet az Agóra Fórum véleményez, az Agóra Szakmai 

Tanács pedig jóváhagy. Az éves zárások során – a 

helyzetkép függvényében – kijelölik a kulturális-

közművelődési együttműködés fejlesztésének lehetséges 

Határidő: első alkalommal 2011. 

február 28., azt követően minden 

évben február 28-ig. 

Felelős: Az Agóra intézmény (a 

munkaterv elkészítése), az Agóra 



irányát, a következő évi munkatervet és annak 

költségvetési vonzatát. 

Fórum (a munkaterv 

véleményezése), az Agóra Szakmai 

Tanácsa (a munkaterv elfogadása) 

 
 

 

 
 


