
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: 104033 87-00028570-00000000 
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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