
Együttműködési megállapodás (tervezet) 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Ádám Jenő Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Iskola, együttesen: Felek)  

• a gyermekek, fiatalok műveltségének, személyiségének és szociális kompetenciáinak 
fejlesztése,  

• a gyermek- és ifjúságvédelem,  

• a településfejlesztés,  

• a településen élők foglalkoztatási esélyeinek és életminőségének javítása, 

• a települési közösség közművelődési életének, valamint  

• a helyi kulturális és természeti örökség megóvásának, gazdagításának  
céljából,  hosszú távú, sokoldalú, többcélú  

együttműködést kívánnak megvalósítani 

az alábbiak szerint.  

1.) Felek a szakmai, köznevelési, közművelődési tevékenységüket az alapvető közös települési 

célok érdekében egymással összehangoltan végzik. 

2.) Felek az általuk szervezett köznevelési, gyermek- és ifjúságvédelmi, örökségvédelmi, 

közművelődési célú tevékenységeiket, programjaikat egymás számára ismertetik, esetenként 

a szervezésben, lebonyolításban együttműködnek. 

3.) Felek az alábbi területeken kívánnak kiemelten együttműködni: 

- tehetséggondozás, a tanulási és szociális kompetenciák fejlesztése  

- esélyegyenlőség teremtés 

- a települési hagyományok és értékek ápolása (projekttevékenységek, helytörténeti, 

hagyományőrző foglalkozások, helyi értéktár népszerűsítése, települési tárgyi emlékek, 

helytörténet, oral history feltárása, gondozása, hozzáférhetővé tétele)  

- a nemzeti összetartozás és együttműködés különböző formáinak erősítése, a felnövekvő 

nemzedékek bekapcsolása a határokon átívelő nemzeti szolidaritás érzelmi és gondolati 

körébe 

- társadalmi problémák (ifjúkori devianciaformák, szociális kapcsolatok válsága, 

munkanélküliség, esélyhátrányok) helyi kezelése 

- nyelvoktatás és célnyelvi kultúrák népszerűsítése, nemzetközi kapcsolatok ápolása, 

bővítése  

- művészeti tevékenységek (ének-zene - mozgáskultúra, képző- és iparművészetek) 

népszerűsítése 

- közösségépítés, a különböző társadalmi rétegek és nemzedékek közötti harmonikus 

együttélés támogatása 

- helyi egyházi és civil közösségi tevékenységek felkarolása 

- a tudatos állampolgári magatartásformák, demokrácia-kultúra erősítése 



- európai kulturális értékek megismertetése, népszerűsítése 

- programtámogató és fejlesztési pályázatokban való együttműködés 

- környezettudatos magatartásformák kialakítása, helyi természeti örökség védelme, 

helyreállítása. 

A fentiek érdekében Felek közös programokat, jógyakorlatokat, eseményeket kívánnak szervezni, és 

ezekbe minél szélesebb körben igyekeznek bevonni a települési közösség tagjait, a helyi 

nyilvánosságot, továbbá a kistérségben, térségben élő más, hasonló célú együttműködésekben 

egymást partnerként támogatják. 

// Dátum, aláírások 


