(előterjesztés melléklete)
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
TERVEZET
amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4024
Debrecen, Piac u. 20. szám, képviseli: Dr. Papp László polgármester, a továbbiakban:
Debrecen Önkormányzata),
másrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
szám, képviseli: Pajna Zoltán elnök, a továbbiakban: Megyei Önkormányzat)
- együttes említésük esetén: Együttműködő Felek - között alulírott helyen és időben az alábbi
feltételek mellett:
Debrecen Önkormányzata felelősséget érez a környező települések, falvak és kisvárosok
kulturális fejlődéséért és kulturális értékeik megőrzéséért. Debrecen város kulturális hatókörét
tekintve túlmutat a város közigazgatási határain. A kulturális szolgáltatások egy része megyei,
illetve regionális hatókörű. Ennek keretében ellátja az állam által kötelező, elsősorban a
kistelepülések számára nyújtott feladatokat is.
I. A megállapodás célja
1. A megállapodás keretet biztosít az Együttműködő Felek közötti intenzív, partneri,
kölcsönös előnyöket nyújtó együttműködésnek, annak érdekében, hogy Debrecen
Önkormányzata sikeresen vegyen részt a „Debrecen Európa Kulturális Fővárosa 2023”
pályázatért folytatott nemes versengésben. A pályázati koncepcióban és a tervezett
kulturális programsorozatban meghatározott szerepet szán Hajdú-Bihar megye
bemutatásának. Debrecen hagyományait és a jelen kulturális életének helyi értékeit
kortárs megközelítéssel, korszerű, vizuális formanyelvvel kívánja bemutatni.
2. Az Együttműködő Felek kulturális stratégiájukat a hosszú távú partnerség, Hajdú-Bihar
megye településeinek kulturális intézményei közötti együttműködés érdekében
egyeztetik, széleskörű együttműködést valósítanak meg szakemberek, alkotó- és
előadóművészek, művészeti csoportok, civil szervezetek cseréjén keresztül, aktív
részvételt biztosítva kulturális rendezvényeiken.
3. Együttműködő felek alávetik magukat az Európa Kulturális Fővárosa (a továbbiakban:
EKF) pályázat eljárásrendjének és a pályázati idő alatt összehangolják és kölcsönösen
tájékoztatják egymást a tervezett programokról, rendezvényekről.
4. Amennyiben Debrecen Önkormányzata nyeri el a címet, lehetőség nyílik a partner
települések számára, hogy méltó módon bemutassák kultúrájukat.
5. Az Együttműködő Felek közös programjaiban a kulturális szolgáltató ágazat közötti
kapcsolatépítést kívánják erősíteni, a vizuális és alkalmazott művészetek már meglévő
helyi és regionális műhelyeinek, képzéseinek fejlesztését, támogatását erősítik, újak
kialakítását ösztönzik.

II. Az Együttműködő Felek vállalásai
Debrecen Önkormányzata vállalja, hogy:
1. pályázata magában foglalja a szűkebb és tágabb pátria kulturális értékeinek közvetítését,
képviseletét,
2. széleskörű intézményesített együttműködést valósít meg szakemberek, alkotó- és
előadóművészek, művészeti csoportok, civil szervezetek között,
3. lehetőséget biztosít a Megyei Önkormányzatnak, hogy 2023-ban a kulturális projektjei
által képviseltesse magát Debrecenben,
4. kiemelt partnernek tekinti a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárat, ezért bővíteni kívánja a
meglévő együttműködés kereteit,
5. a települések kulturális értékei, hagyományai közvetítése érdekében együttműködési
megállapodásokat köt a pályázattal érintett megyei településekkel.
Megyei önkormányzat vállalja, hogy:
1. 2023-ban a kulturális élet valamennyi szegmensét felölelő projektekkel képviselteti
magát Debrecenben, EKF kiadványokban népszerűsíti kulturális programjait, rezidensprogramban vesz részt 2023-ban,
2. közreműködik a „Debrecen Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázat előkészítésében,
a programok összeállításában,
3. Debrecen számára lehetőséget biztosít arra, hogy az együttműködés keretében a pályázati
időszak idején és 2023-ban bemutathassa és népszerűsíthesse a pályázatát,
4. aktív nemzetközi projektpartnerségének köszönhetően kialakult kapcsolatai révén segíti
az egész megye javát szolgáló Debrecen Európa Kulturális Fővárosa címre történő
sikeres pályázatot.
III. A kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések
1. Az Együttműködő Felek az alábbi személyeket jelölik ki kapcsolattartásra:
Debrecen Önkormányzata részéről: Komolay Szabolcsot, a kultúráért felelős
alpolgármestert
(alpolgarmester.kultura@ph.debrecen.hu, +36-52-511-416),
Megyei Önkormányzat részéről: Bulcsu Lászlót, a közgyűlés alelnökét
(alelnok@hbmo.hu, +36-52-507-522).
2. Az Együttműködő Felek megállapodnak, hogy a megjelölt kapcsolattartójuk személyében
bekövetkezett változást 10 munkanapon belül kötelesek egymás felé írásban is jelezni.

IV. A megállapodás időtartama, felmondása
1. Az Együttműködő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás – megkötésétől kezdődően –
határozatlan időre szól. A megállapodást bármely fél jogosult írásban, 3 hónapos
felmondási idő megtartása mellett, indoklási kötelezettség nélkül felmondani.
2. Amennyiben az Együttműködő Felek bármelyike vállalásainak nem vagy csak részben
tesz eleget, a másik fél a teljesítésre írásban felszólíthatja, melynek eredménytelen eltelte
után a megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja.
V. Egyéb rendelkezések
1. Az Együttműködő Felek a megállapodást keretszerződésnek tekintik, mely pénzügyi
kötelezettség-vállalást egyik fél számára sem jelent. Az egyes programokról, projektekről
külön szerződést kötnek. Az együttműködés infrastrukturális feltételeit, valamint az EKF
projektek keretében felmerülő költségek finanszírozását Debrecen Önkormányzata
biztosítja.
2. Az Együttműködő Felek bármelyike kezdeményezheti a megállapodás módosítását. A
megállapodást kizárólag írásban jogosultak módosítani.
3. Az Együttműködő Felek kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy a jelen megállapodás
teljesítésével összefüggő, valamint a másik fél vonatkozásában tudomásukra jutott
információkat üzleti titokként kezelik és azokat egyik fél sem jogosult harmadik személy
tudomására hozni.
4. Az Együttműködő Felek a megállapodás teljesítése érdekében messzemenően
együttműködnek, esetlegesen keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, peren kívül
kísérlik meg rendezni.
5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodást, mely négy, egymással mindenben megegyező eredeti példányban
készült, az Együttműködő Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Az Együttműködő Felek rögzítik, hogy a
megállapodásból 2 példány Debrecen Önkormányzatát, 2 példány a Megyei Önkormányzatot
illeti meg.
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