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Készült:  Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. január 10-én megtartott rendes,   
nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvéből 

 
Tárgy:   Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Kós Károly Művelődési 

Ház és Könyvtárral 

 
 
 
Az Önkormányzat 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta. 

 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 3/2022. (I.10.) NNÖB sz. határozata: 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász úgy dönt, hogy a Német Nemzetiség 

Önkormányzat Budakalász meghosszabbítja a megállapodást a Kós Károly Művelődési 

Ház és Könyvtárral a német nemzetiség történelmi múltjának, kulturális örökségének és 
hagyományainak ápolása, továbbadása és megismertetése érdekében.  

Az Önkormányzat felhatalmazza az elnököt a határozat mellékletét képező 

együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Lávinger Ildikó elnök 
 

 

 
k.m.f. 
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elnök sk. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI    MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 

továbbiakban NNÖB 

(székhely: 2011 Budakalász Petőfi tér 1., törvényes képviselő: Lávinger Ildikó elnök 

a 

Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület 

továbbiakban BNNE 

(székhely: 2011 Budakalász Budai u. 30., törvényes képviselő: Wágner Lászlóné elnök) 

és  

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

továbbiakban: KKMHK 

(székhely: 2011 Budakalász  Szentendrei u. 9., 

 képviseli: Benkó Attila intézményvezető ) 

 

mint megállapodó felek az alábbi együttműködési megállapodást kötik a német nemzetiség 

történelmi múltjának, kulturális örökségének és hagyományainak ápolása, továbbadása  és 

megismertetése érdekében: 

 

1.) A KKMHK ingyenesen biztosít helyiséget az NNÖB és a BNNE programjaihoz: 
 

a) Lustige Schwaben kórus próbáihoz minden héten (kedd 17:30 és 19:30 között) 

és egy évben egy napra kórustalálkozóhoz. 
b) Alpenrose tánccsoport próbáira (minden hétfőn 17:00 és 20:00 között). 
c) Farsangi traccsparty 2022. március 1. 18:00 és 22:00 között. 
d) Adventi traccspartyra 2022. november 25. 18:00 és 22:00 óra között. 
e) Német Nemzetiségi nap 2022. április 22. 16:00 udvar, (rossz idő bálterem).  

f) NNÖB közmeghallgatására (egyeztetés alatt). 
g) BNNE közgyűlésére (egyeztetés altatt). 
h) Egyéb előzetesen leegyeztetett programokra év közben. 

 

2.) A fenti rendezvényekre szükség szerint biztosítja a bútorzatot, hangtechnikát. 
 

3.) A helyiségek használata során, az NNÖB és a BNNE a Házirendet elfogadja és 

betartásáról felelősen gondoskodik. 
 

4.) Az NNÖB és a BNNE segíti a KKMHK rendezvényeinek a lebonyolítását, amelyek a 

német nemzetiség kultúráját, hagyományait is érinti. 

 
5.) A KKMHK eseményein előre egyeztette időpontban a Lustige Schwaben kórus és az 

Alpenrose tánccsoport fellép. 
 

6.) A fent említett célok  megvalósítása érdekében továbbiakban az NNÖB és a BNNE a 

tulajdonában lévő könyveket, folyóiratokat, kalendáriumokat adhat át a könyvtár részére. 
 



7.) Az átadott könyvek, folyóiratok, kalendáriumok a könyvtárból kölcsönözhetőek, vagy 

helyben olvashatóak. 
 

8.) A könyvtár folyamatosan gondoskodik a használatba átadott anyagok kezeléséről, 

használhatóságának megőrzéséről. 
 

9.) Az együttműködési megállapodás megszűnésekor az átadott anyagokat a BNNE és az 

NNÖB részére vissza kell adni. 
 

10.) A könyvtárban erre a célra külön német nemzetiségi részt biztosítanak. 
 

11.) Jelen együttműködési megállapodás bármely fél kérésére egyéb, az együttműködés 

tartalmi elemeire vonatkozóan szükség szerint bővíthető, változtatható. 
 

12.) Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
 

13.) Az együttműködési megállapodást megállapodó felek törvényes képviselői írják alá. 
 

14.) Az Együttműködési Megállapodást minden év januárjában felülvizsgálják a Felek. 
                     

Budakalász 2022. január  

 

 

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

képviseli: Benkó Attila intézményvezető 

 

P.H. 

 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász                   Budakalászi Német Nemzetiségi 

Egyesület 

Lávinger Ildikó   elnök                                                              Wágner Lászlóné elnök 

 

P.H.                                                                                    P.H. 

 

 

 

 

 

Készült: 4 eredeti példányban 

 


