
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött

a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat (8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25., képviseli: Schumacher 

Zsolt elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat), és

a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8272

Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.) képviseli: Kereszturiné Semetka Judit igazgató (a továbbiakban: általános iskola),

között az alábbiak szerint:

Előzmények 

A nemzetiségi önkormányzat 8.000.000 Ft felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatásban részesült „A 
Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola állagmegóvási, 
felújítási munkálatainak támogatására” támogatási cél megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt., mint Támogató jóvoltából a NEMZ-KSZP-20-0006 számú Támogatói Okirat alapján.
A Támogatói Okirat kiadását megalapozó Adatlap 2.16. A program megvalósításában a támogató döntése
alapján végső kedvezményezettként részt vevő adatai pontjában szerepeltetésre került az általános iskola, 
mint végső kedvezményezett. 
A nemzetiségi önkormányzat és az általános iskola a Támogatói Okiratban foglalt célt közös együttműködéssel 
kívánják megvalósítani, amelynek feltételeit jelent megállapodásban rögzítik.

1. A nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy a NEMZ-KSZP-20-0006 számú Támogatói Okiratban szereplő 

támogatást átadja az általános iskolának, mint végső kedvezményezettnek. 

2. Az általános iskola vállalja, hogy a támogatott tevékenységet a Támogatói Okiratban foglaltaknak, a

vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, kellő alapossággal 

és gondossággal valósítja meg. A felhasználás során felmerült számlák az általános iskola nevére szólóan

kerülnek kiállításra és az általános iskola bankszámlájáról kerülnek kiegyenlítésre.

3. Felek megállapodnak abban, hogy az általános iskola 2021. május 15-ig pénzügyi elszámolást és szakmai

beszámolót nyújt be a nemzetiségi önkormányzat felé a támogatás felhasználásáról az „Útmutató a

nemzetiségi támogatások felhasználáshoz” című dokumentumnak megfelelően, a nemzetiségi önkormányzat 

pedig – az általános iskola beszámolója alapján - 2021. május 30-ig nyújtja be az elszámolását a Bethlen Gábor

Alapkezelő Zrt. részére. 

4. Az együttműködési megállapodást a felek az aláírás napjától a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló 

Támogató általi elfogadásának napjáig terjedő időtartamra kötik. 

5. Az együttműködési megállapodás módosítására felek megegyezése esetén írásban kerülhet sor. 

6. Az együttműködési megállapodást a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

……. határozatával fogadta el.

Balatoncsicsó, 2020. ……………..

Schumacher Zsolt Kereszturiné Semetka Judit
elnök igazgató


