
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete számára 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester 

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. december 19. sz. napirend 

Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Egyedülálló Szülők Klubja 
Alapítvánnyal 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség 

szükséges 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY J - S ^ T ¿ W I A J ^ 

KÉSZÍTETTE: RÓKUSFALVY-BODOR GERGELY, KINCSES IBOLYA HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
, r U-y^J -Y 

JOGI KONTROLL: J Í Ű V 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

DANADA-RIMÁN EDINA 
JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára: 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
j é t ^ 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány (székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21., nyil-
vántartási szám: 01-01-0009710, a továbbiakban: Alapítvány) 2005-ben alakult azzal a céllal, 
hogy segítséget, információt, kapcsolatteremtési lehetőséget nyújtson a gyermeküket egyedül ne-
velő szülőknek, családoknak. Az Alapítvány elsődleges feladatának tekinti, hogy információt 
nyújtson gyakorlati kérdésekben, szakértők segítsék az egyedülálló szülőket speciális problémáik-
ban és alkalmat teremtsen arra, hogy a szülők saját tapasztalataikon keresztül segítsék egymást, a 
gyermeküket egyedül nevelők számára is megteremtse a munkahelyi és társadalmi esélyegyenlő-
séget, megszüntesse az egyedülálló szülők elszigeteltségét, elmagányosodását, lehetőséget teremt-
sen arra, hogy társadalmi párbeszéd indulhasson a témában. Az Alapítvány működteti az 
egyszulo.hu portált. 



A Kormány 2016 decemberében 500 millió forintos támogatást ítélt meg az Alapítvány részére 
egy Egyszülős Központ (a továbbiakban: Központ) létrehozására és működtetésére. A Központ a 
Budapest VIII. kerület, Üllői út 30. szám alatt kezdi meg a tervek szerint a működését 2018-tól. 

A Központ két fontos pillérre épül, az egyik a segítségnyújtás: a családok jogi, pszichológiai, 
munkajogi, mediátori segítséget vehetnek igénybe ingyen, co-working irodában dolgozhatnak, 
tárgyalhatnak, tárgyi segítséget kaphatnak, valamint a központ mini-inkubátorházként is segítséget 
kíván nyújtani vállalkozások elindításához, munkahelyi elhelyezkedéshez. Ezen kívül nyáron tá-
borokat szervez több száz család, illetve gyerek számára. A másik fontos pillér a közösségépítés. 
Tavasszal egy több mint 1000 fős kutatást végeztek arról, hogy milyen segítséget, támogatást vár-
nak a szülők és a legnagyobb problémának az elmagányosodást, elszigetelődést jelölték meg. Egy 
társadalmilag jól beágyazott szülő egészségesebb, kiegyensúlyozott gyermeket tud nevelni, ezért 
rendkívül fontosnak tartják, hogy olyan közösségfejlesztési tevékenységre is sor kerüljön a Köz-
pontban, amely képes oldani és megoldani ezt a nehéz problémát. A tervek szerint programokat, 
rendezvényeket, önsegítő csoportokat, előadásokat szerveznek az egyedülálló szülőknek, valamint 
a Központban gyermekfelügyeletet, játszóházat is biztosítanak. A budapesti Központ egy országos 
hálózat modellközpontja lesz, a tervek szerint a jövőben az ország több városában is nyílhatnak 
hasonló helyszínek. 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és az Alapítvány közötti szakmai 
kapcsolat kialakítása érdekében javasolt egy mindkét fél számára előnyös megállapodás megköté-
se. Javasolt, hogy az Önkormányzat az Alapítvánnyal történő együttműködési szándékát az előter-
jesztés mellékletét képező keretmegállapodásban leírtak szerint fejezze ki. A megállapodás külö-
nösen a józsefvárosi egyszülős családok támogatását, életminőségüknek és információhoz való 
hozzáférésüknek javítását, valamint a VIII. kerületben létrejövő Egyszülős Központ szolgáltatása-
inak megismertetését szolgálja. 

Javasolom továbbá, hogy az Önkormányzat támogassa az Egyszülős Központ nyílászáróinak cse-
réjét 11.578.035,-Ft összegben. 

II. A beterjesztés indoka 
Az Alapítvány 2018 év elején kezdi meg a munkát az új Központjukban, ezért javasolt, hogy a 
Képviselő-testület 2017. december 19-i ülésén döntést hozzon az együttműködésről és a Központ 
támogatásáról. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja az együttműködési keretmegállapodás megkötése, valamint az Alapítvány támoga-
tása 11.578.035,- Ft összegben a Budapest VIII. kerület, Üllői út 30. szám alatti Központ nyílászá-
rójának cseréje érdekében. 
Az együttműködési keretmegállapodás fedezetet nem igényel, a támogatás fedezete az általános 
tartalékon áll rendelkezésre. A támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdésén, a 41. § (6) bekezdésén, valamint a 42. § 4. pontjában 
foglaltakon alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező, Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvánnyal 
(székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21., nyilvántartási szám: 01-01-0009710) kö-
tendő határozatlan időre szóló együttműködési keretmegállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

2. a) az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány Budapest VIII. kerület, Üllői út 30. szám alatti 
központjának nyílászáró cseréjéhez 11.578.035,- Ft támogatást nyújt. 

Felelős: polgármester . 
Határidő: 2017. december 19. 

b) a határozat a) pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működé-
si cél és általános tartalékról - önként vállalt feladat - 11.578,0 e Ft-ot átcsoportosít a kia-
dás 11105 cím - önként vállalt feladat ~ felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
kívülre előirányzatára az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása címén. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 19. 

3. felkéri a polgármestert határozat 1. pontja szerinti együttműködési keretmegállapodás, va-
lamint a határozat 2. a) pontja szerinti támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 15. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Budapest, 2017. december 07. 

dr. Kocsis Máté 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 

.( \ 
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határozat 1. számú melléklete 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. 
adószám: 15735715-2-42 
törzsszám: 735715 
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000 
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
képviseli: Dr. Kocsis Máté, polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a 
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 
székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
adószám: 18258590-2-02 
nyilvántartási szám: 01-01-0009710 
képviseli: Nagy Anna, kuratórium elnöke 
bankszámlaszám: 62100229-11024635 
(a továbbiakban: Alapítvány) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek 
mellett. 

I. Előzmények 
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány az egyszülős családok érdekében fejti ki tevékenységét, azzal a 
céllal, hogy segítséget, információt, kapcsolatteremtési lehetőséget nyújtson számukra. 
Az Önkormányzat felismerve az egyszülős családok speciális helyzetét, kiemelten fontosnak tartja, hogy 
hozzájáruljon életminőségük javításához. 
Felek a jelen keretmegállapodást annak érdekében kötik, hogy közös érdekek alapján, egymás tapasztalatait 
felhasználva együttműködjenek az Alapítvány fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában, az egyszülős 
családok segítésében. 
Felek célja továbbá, elősegíteni az együttműködést az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vevők, valamint 
az Önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények között. 

II. A keretmegállapodás keretében az Önkormányzat vállalja, hogy: 
1. kifejezi elkötelezettségét az Alapítvány tevékenységének támogatása iránt, és lehetőségeihez mérten 

segíti az Alapítvány fejlesztési törekvéseinek megvalósulását, 
2. együttműködik az Alapítvánnyal a kerületi egyszülős családok feltérképezésében az általa fenntartott 

intézmények közreműködésével, valamint elemzések készítése során, 
3. tájékoztatást nyújt az Alapítvány részére az egyszülős családokat érintő pályázatokról, Önkormányzati 

támogatási lehetőségekről, 
4. tájékoztatást nyújt az egyszülős családokat érintő önkormányzati rendezvényekről, 
5. lehetőségeihez mérten népszerűsíti az Alapítvány programjait, rendezvényeit, konferenciáit, elsősorban 

médiafelületein, 
6. meghívja az Alapítvány képviselőit a szociális, civil szféra ügyeit érintő józsefvárosi rendezvényekre, 

tanácskozásokra, 
7. támogatja, hogy az Alapítvány aktívan részt vegyen a kerület közéletében, különösen szociális ügyek és 

társadalmi innovációk területén. 

III. A keretmegállapodás keretében az Alapítvány vállalja, hogy: 
1. a józsefvárosi lakosok számára elérhetővé teszi és népszerűsíti a szolgáltatásait, 
2. támogatja a kerületi egyszülős családokat, hozzájárul életminőségük javításához, 
3. segítséget, információt, kapcsolatteremtési lehetőséget nyújt az egyszülős családoknak, részükre 

mentorálást biztosít, 
4. segíti a józsefvárosi egyedülálló szülők klubjának létrehozását, 
5. lehetőségeihez mérten adományokkal segíti a rászoruló egyszülős családokat, 
6. lehetőséget teremt társadalmi párbeszéd folytatására az egyszülős családokról, 
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7. szoros szakmai kapcsolatot tart fenn az Önkormányzattal és intézményeivel, melynek keretében: 
a) szakemberein keresztül megkeresés alapján véleményt nyilvánít az Önkormányzat által a kerület 

fejlődését segítő koncepciók kidolgozásában, 
b) az Önkormányzat megkeresésére lehetőségei szerint helyszínt biztosít egyszülős családok és gyer-

mekeik részére programszervezés céljából, 
c) tájékoztatást ad az Alapítvány által szervezett rendezvényekről, jelentős eseményekről, melyre az 

Önkormányzat képviselőit meghívja. 

IV. Egyéb rendelkezések 
1. Jelen keretmegállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, annak 

kézhezvételétől számított 30 napos határidővel indokolás nélkül felmondani. 
2. Felek rögzítik, hogy jelen keretmegállapodás teljesítése során folyamatosan együttműködnek egymással. 
3. Felek között jelen keretmegállapodás térítésmentesen jön létre. 
4. Jelen keretmegállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba és határozatlan időtartamra 

kötik. 
5. Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Önkormányzat részéről: 
- név: dr. Bojsza Krisztina 
- telefon: 459-2193 

e-mail: bojszak@jozsefvaros.hu 

Alapítvány részéről: 
név: Nagy Anna 

• ' • ' - telefon: 
e-mail: 

6. Jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései az irányadók. 

7. Szerződő Felek a keretmegállapodást egybehangzóan értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2017. december 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 
képviseletében 

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 
képviseletében 

Dr. Kocsis Máté 
polgármester 

Nagy Anna 
kuratórium elnöke 

Fedezetet nem igényel. Budapest, 2017. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár Erika 
aljegyző 
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