
 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

(továbbiakban: Megállapodás) 

 

amely létrejött egyrészről  .........................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

(név, cím/székhely, képviselő, adószám, bankszámla száma, egyesület esetén bejegyzés 

száma, költségvetési szerv esetén PIR száma, gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzék száma), 

mint Támogató (továbbiakban: Támogató), 

 

másrészről a Civilek a Palotanegyedért Egyesület, székhely: 1088 Budapest, Lőrinc Pap tér 

3., képviselő: Perényi László (1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.), adószám: 18196607-1-42, 

bankszámla száma: 16200216-00166801, Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 12975, 

bírósági határozat száma, kelte: Pk. 60290/2008/2, 2008.05.16.), mint Támogatott 

(továbbiakban: Támogatott) között alulírott helyen az alábbi tartalommal. 

 

I. 

Preambulum 

A Támogatott Egyesület célja 

 

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület Belső-Józsefváros felvirágoztatása, kulturális 

örökségének megóvása és ismertté tétele, a Palotanegyed kulturális és szórakoztató 

szolgáltatásainak továbbfejlesztése és a negyedbeli lokálpatriotizmus erősítése céljából 

létrejött közhasznú társadalmi szervezet.  

 

Az Egyesület elősegíti a kerületi művészeti és alkotótevékenységet, ennek keretében 

kiállításokat, koncerteket, művészeti előadásokat szervez, az identitás megjelenítésére 

alkalmas újszerű kezdeményezéseket támogat. Törekszik a Palotanegyed zöldfelületeinek 

növelésére, rendben tartására, parkosítására; szépítésére, a negyed közterületeinek 

biztonságosabbá tételére. Az Egyesület értékmegőrző és értékmentő központként kívánja 

egybefogni és lehetőségeihez mérten összehangolni a negyedbeli fejlesztéseket célzó önálló 

tevékenységeket, magára vállalva az ehhez szükséges szervezési feladatokat. Emellett a 

negyedben élő és tanuló ifjúsági élet felvirágoztatására, az itt található szolgáltatások és 

intézmények összehangolására törekszik. 

 

II. 

Az együttműködés célja 

 

A Támogató támogatásával az együttműködés során a Támogatott által kitűzött célok 

megvalósításához lehetőségeihez mérten, tevékenyen hozzájárul. Az együttműködés 

időtartama alatt nyújtott támogatás egyebek mellett segítséget nyújt a Megállapodás I. 

pontjában megfogalmazott célok teljesüléséhez. A Támogatott ezáltal különösen a 

palotanegyedbeli identitás - modern kornak megfelelő - megfogalmazásával, erősítésével és 

megjelenítésével az itt élők kötődését, civil kapcsolatainak formálását kívánja szolgálni. 

 

III.  

A támogatás nyújtásának módja 

 

Támogató a biztosítja és hozzájárul az általa végzett szolgáltatások teljes árából engedve, 

hogy …….%-os kedvezménnyel vehessék igénybe (a Támogatott tagjai egyesületi tagsági 

igazolása esetén) a szolgáltatásait a Támogatott Egyesület tagjai. 



 

 

IV. 

A Támogató kötelezettsége 

 

A Támogat vállalja a Támogatott egyesület tagjainak - a jelen Megállapodás III. pontjában 

foglaltaknak megfelelő - kedvezményben való részesítését. 

 

V. 

A Támogatott kötelezettsége 

 

A szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Támogatott egyesület tagjai a Támogató részére 

igazolják egyesületi tagságukat. 

 

A Támogató által nyújtott támogatást az egyesület céljainak megvalósítása érdekében 

használja fel. 

 

VI. 

Az együttműködési megállapodás időtartama 

 

A Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre.  

 

VII. 

Kapcsolattartás 

 

Támogatott részéről:  

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület képviselője: Perényi László  

 

Támogató részéről: 

 ..................................................................................................................................................  

 

VIII. 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

A jelen Megállapodást annak időtartama alatt, a felek közös megegyezéssel bármikor írásban 

módosíthatják. A Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg azt a felek egyike írásban 

fel nem mondja. Felmondás esetén a Megállapodás a felmondásra irányuló írásbeli közlés 

másik fél általi átvételétől számított egy hónap után hatályát veszti. 

 

Felek a Megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag 2 eredeti példányban írják alá 

 

Kelt, …………………………………..  

 

 

……………………………………………… ………………………………………………… 

Támogatott Támogató 

 

p.h. 


