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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről 
Keszthely Város Önkormányzata 
székhely: 8360 Keszthely, Fő tér 1. 
adószám: 15734460-2-20 
képviseli: Nagy Bálint polgármester 
mint Keszthely Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről 
Helikon Liget Egyesület Keszthely 
8360 Keszthely, Báthory út 3. 
nyilvántartási szám: 20-02-0001432 
képviseli: Dr. Boldizsár Erzsébet elnök 
 
együttesen Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
 

I. Az együttműködés célja 
 

A Helikon Liget Egyesület olyan önkéntesen létrejött közösség, amely tömöríti mindazon 
természetes személyeket, akik tevékenykedni kívánnak Helikon Liget térségének, az ott 
lakók életkörülményeinek, az infrastruktúra javításának és fejlesztésének érdekében. Ezen cél 
érdekében együttműködési megállapodás jön létre Keszthely Város Önkormányzata és a 
Helikon Liget Egyesület között.  
 

II. Az együttműködés tartalma, főbb területei 
 
1. A Helikon Liget Egyesület vállalja: 

- az Egyesületet érintő témakör esetén részt vesz Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete, továbbá a képviselő-testület bizottsága(inak) ülésein; 

- kezdeményezi a Helikon Ligetet érintő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 
előkészítését, 

- a Helikon Ligettel kapcsolatos önkormányzati rendeleteket, rendeletmódosításokat 
véleményezi és írásos állásfoglalását megküldi a polgármester részére, 

- szerepet vállal a várost és városrészeket érintő problémák megoldásában, 
közvetítésében. 

 
2. Keszthely Város Önkormányzata vállalja: 

- a képviselő-testület minden nyilvános ülésére meghívja a napirendi pontok 
közlésével, továbbá az általuk képviselt érdekeket érintő napirendek tárgyalásához a 
vonatkozó előterjesztés megküldésével az Egyesület képviselőjét. 

 
3. Az Önkormányzat és az Egyesület közösen vállalja: 

- együttműködik a helyi közfeladatok területén: településfejlesztés, településrendezés, 
az épített és a természeti környezet védelme, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 
csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, 
településbiztonság, közművelődés, sport, egészségügyi és szociális feladatok; 

- a várost és a lakosságot érintő ügyekben törekednek az optimális információáramlás 
biztosítására; 



- törekszenek az együttműködés területeinek további bővítésére és támogatják egymás 
elképzeléseit, és azok megvalósulását; 

- kijelölik az együttműködéséért felelős tisztségviselőket, és biztosítják a szakmai, 
technikai feltételeket a jelen együttműködési megállapodásban rögzített vállalások 
végrehajtásához.  

 
III. Egyéb rendelkezések 

 
1. Felek vállalják, hogy tevékenységüket és vállalt kötelezettségeik teljesítését egymást 

kölcsönösen tájékoztatva, együttműködve végzik. 
 
2. Felek jelen együttműködési megállapodást, aláírásának napjától kezdődően, három 

hónapos felmondási idővel határozatlan időtartamra kötik azzal, hogy indokolás nélkül 
bármely fél a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával jogosult a megállapodást 
egyoldalúan felmondani jelen rendelkezésben rögzített felmondási határidő betartása 
mellett. 

 

3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük fennálló 2006. 
szeptember 29. napján határozatlan időtartamra kötött együttműködési megállapodás 
hatályát veszíti.  

 
4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyv és a vonatkozó helyi önkormányzati rendelkezések az irányadóak. 
 
 
Jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 
eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Jelen megállapodást Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2019. (XII. 12.) 
számú határozatával jóváhagyta.  
 
 
 
Keszthely, 2019. december 13.   Keszthely, 2019. ……………………… 
 
 
 
 
    Keszthely Város Önkormányzata                       Helikon Liget Egyesület Keszthely 
 
 
 
 
 
 
Jogi ellenjegyző : 
 
 
Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző 


