
 

 

 

Innovatív Dél-Zala – Biztonságosabb kistérséget 

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

                              

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről  …………………………………………………(pályázó szervezet 
hivatalos neve, címe: …………………………………. képviselője: 
………………………….) mint a közbiztonságot növelő új, innovatív eszközpark és 
infrastruktúra kiépítője (Biztonságosabb kistérséget LEADER célterületre pályázó)   

másrészről ……………………………………….............. (szervezet neve, 
címe:……………………. képviselője: ……………………………  ) mint együttműködő 
partner  

között az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

Felek jelen megállapodás aláírásával biztosítják, hogy a létesítendő innovatív eszközpark és 
infrastruktúra működésében együttműködnek. 
 
Az együttműködés célja: 
 

A cél eléréséhez végrehajtani kívánt intézkedések/tevékenységek: 

A potenciális kedvezményezettek/ célcsoportok: 

Az egyes partnereknek a projekt megszervezésében és végrehajtásában betöltött szerepe: 

Az együttműködéstől várt eredmények: 

 

………………….. 2011……………………….hó …………..nap 

 

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

             Pályázó szervezet                                       Együttműködő szervezet 

 

 

 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – Biztonságosabb kistérséget 

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 

Kitöltési útmutató:  

1.   A dokumentumot a felek aláírásra jogosult (cégszerű) képviselői írják alá. 
Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, kézzel vagy géppel, olvashatóan az aláírás alá kell 
írni. 

2. Intézkedések/tevékenységek az együttműködésben résznél mind a pályázó, mind az 
együttműködő partner részéről legalább egy-egy intézkedés/tevékenység felsorolása 
kötelező. A feladatoknak kapcsolódnia kell a közbiztonságot növelő új, innovatív 
eszközpark és infrastruktúra projektben vállalt kiépítéséhez, működtetéséhez.  

3. A fenti  megállapodás bővíthető, kiegészíthető. 
4. A dokumentumot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, maximum 1 

oldalban kell benyújtani. 

 

 

         

 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – Biztonságosabb kistérséget                                  

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 
 

ESZKÖZ FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 
 
 
A támogatásból vásárolt eszköz(ök)/ infrastuktúrális rendszer:  
 

Eszköz megnevezése:  

 

 

Típusa:   

 

 

Az eszköz műszaki szempontból, valamint 
használat szempontjából fontos paraméterei:  
(eszköztípustól függően más és más lehet)    
 

 

Az eszköz fontosabb tartozékai:                   

 

 

Mennyisége:  

 

 

Beszerzési ára:  

 

 

Tevékenység leírása, melyhez az eszközt 
használja:   
 

 

Megjegyzés: Fenti jellemzőket minden beszerzendő eszközre vonatkozóan jegyezze fel! Sorok 
bővíthetők 
 
Hely, dátum, pályázó cégszerű aláírása 
 
 
 
 
                                                                                   
      



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – Biztonságosabb kistérséget               

A pályázó MVH regisztrációs száma:    

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott  ………………………………………………… (települési önkormányzat hivatalos 

képviselőjének neve), mint a…………………………………………….. (települési 

önkormányzat neve, címe, adószáma) igazolom, a Biztonságosabb kistérséget              

elnevezésű LEADER célterületre benyújtott pályázat  kapcsán, hogy …………………….. 

(település neve) működik bűnmegelőző vagy önkéntes tűzoltó csoport, 

……………………………………………………………………………. néven. 

 

…………………..2011……………………….hó …………..nap 

 

ph.  ……………………… 

települési önkormányzat hivatalos képviselője 



 
 
 
 
 
Innovatív Dél-Zala - Biztonságosabb kistérséget            
 
A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 
A pályázó neve: 
A pályázó címe: 
A pályázó adószáma: 

 

Részletes forgatókönyv 

„Biztonságosabb kistérséget” LEADER pályázathoz 

 

Érintett terület közbiztonsági helyzete: 

Bemutató/tájékoztató fórum célja: 

Bemutató/tájékoztató fórum célcsoportja: 

Bemutató/tájékoztató fórum helyszíne: 

Bemutató/tájékoztató fórum tervezett időpontja: 

Bemutató/tájékoztató fórum részletes programja: 

 

………………….. 2011……………………….hó …………..nap 

 

                      …………………….. 

             Pályázó szervezet                                         

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Innovatív Dél-Zala - Biztonságosabb kistérséget            
 
A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 

Kitöltési útmutató 

Formai követelmény: minimum 1 oldalas word dokumentum, Times New Roman, 12-es 
betűtípussal, 1-es sortávolsággal. 

Érintett terület közbiztonsági helyzete: Kérem röviden ismertesse a fejlesztéssel érintett 
település(ek) közbiztonsági helyzetét! Milyen lépéseket tettek a közbiztonság fokozása 
érdekében? 

Bemutató/tájékoztató fórum célja:  Ismertesse a tervezett rendezvény célját! 

Bemutató/tájékoztató fórum célcsoportja: Kérem, ismertesse a bemutatóra/tájékoztatóra 
meghívottak körét! (Lakóhely, életkor, érdeklődési kör,)  

Bemutató/tájékoztató fórum helyszíne: Ismertesse a rendezvény(ek) helyszíneit! 

Bemutató/tájékoztató fórum tervezett időpontja: Jelölje a tervezett időpontokat! 

Bemutató/tájékoztató fórum részletes programja: 

Mutassa be a programot az előadók, témák megjelölésével!  

 

 

 

 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – Biztonságosabb kistérséget               

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 

A pályázó neve: 
A pályázó címe: 
A pályázó adószáma: 

 

Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása 

 
1. Szervezet megalakulásának körülményei: 

2. Szervezet célja, küldetése: 

3. Szervezet tevékenységének célcsoportja: 

4. Jelentősebb tevékenységek legalább az elmúlt 3 évben: 

5. Eredmények: 

6. Továbbfejlődési lehetőségek: 

7. A tervezett fejlesztés céljának rövid bemutatása a szervezet eddigi 
tevékenységének tükrében: 
 

 

………………….. 2011……………………….hó …………..nap 

 

                      …………………….. 

             Pályázó szervezet                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Innovatív Dél-Zala – Biztonságosabb kistérséget               

A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 

 
 
 
 
 
 

Kitöltési útmutató: 
 
Formai követelmény: max. 3 oldalas word dokumentum, Times New Roman 12-es 
betűtípussal 
 
Tartalmi követelmény:  

1. A szervezet alakulásának körülményei: Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban 
bekövetkezett változásokat, dátummal együtt. Mikor alakult, kik a képviselők? 
 

2. Szervezet, célja, küldetése: Mi a szervezet működésének célja? Tervezett tevékenység 
hogyan kapcsolódik a szervezet céljához, küldetéséhez? 
 

3. Szervezet célcsoportja: Köthető-e a szervezet tevékenysége célcsoporthoz? Hogyan 
lehet csoportosítani a célcsoportot (nem, életkor, lakhely, stb.)? 

 
4. A szervezet azon tevékenységének részletes ismertetése, mely a tervezett fejlesztéshez 

kapcsolódik, kiemelten az elmúlt 3 év tevékenységet 2008-2011 között: 
referenciákkal, számadatokkal. 

 
5. Eredmények: Ismertesse a tevékenységek során elért számszerűsíthető eredményeket!  

 
6. Továbbfejlődési lehetőségek: Mutassa be röviden a szervezet fejlődési lehetőségeit, 

várható jövőbeni működését! 
 

7. A tervezett fejlesztés céljának rövid bemutatása a szervezet eddigi tevékenységének 
tükrében: Ismertesse, hogy a tervezett fejlesztés hogyan kapcsolódik a szervezet eddigi 
tevékenységéhez! 
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