Határozati javaslat 3. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről az Ukrán Országos Önkormányzat (székhelye: 1065 Budapest,
Hajós u. 1.; képviseli: Kravcsenko György elnök; a továbbiakban: UOÖ) másrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen Piac u. 20.;
képviseli: Dr. Papp László polgármester a továbbiakban: DMJV Önkormányzata)
(együttes említésük esetén a továbbiakban: Felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
I. Az együttműködés célja
Felek kölcsönös célja megszervezni és megerősíteni DMJV Önkormányzata és az UOÖ
közötti kulturális és művészeti kapcsolatokat, a kulturális örökség megőrzése, információ és
tapasztalatcsere során. Az együttműködés eredményessége érdekében segítség nyújtása és
közreműködés a kulturális, hagyományőrző programok, rendezvények szervezésében.
II. Az együttműködés alapelvei
1.) Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja DMJV Önkormányzata és az
UOÖ közötti kulturális és művészeti kapcsolatok, kulturális örökség, hagyományok
ápolása és megerősítése: konferenciák, szimpóziumok és kiállítások szervezésével.
2.) A Felek egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt.
III.A Felek által vállalt kötelezettségek
3.) Az UOÖ vállalja:
a.) A DMJV Önkormányzata által szervezett kulturális programokon való igény szerinti
részvételt, mely magába foglalja a szervezésben való közreműködést, fellépők
biztosítását, segítségnyújtást a kulturális programok lebonyolításában.
b.) Folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti a DMJV Önkormányzata munkáját a
kulturális, hagyományőrző programok terén.
c.) Az általa szervezett kulturális, hagyományőrző programok eseményeiről való
rendszeres és pontos tájékoztatást.
4.) DMJV Önkormányzata vállalja:
a) Az UOÖ kulturális programjainak támogatását.
b) Az általa szervezett kulturális, hagyományőrző programok eseményeiről való
rendszeres és pontos tájékoztatást.
c) Részvételt az UOÖ kulturális programjai szervezési feladatainak ellátásában.
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IV. Egyéb rendelkezések
5.) A Felek félévente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési
megállapodás megvalósulásának tapasztalatait és azok alapján megteszik a szükséges
intézkedéseket.
6.) Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba, az ebben
foglaltakat e naptól kezdve kell alkalmazni és határozatlan időre szól.

Debrecen, 2016. november 25.
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