EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 735726,
székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43) képviseletében dr. Bácskai János
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Anyahajó Egyesület- Anyaközpont és családi kikötő a József Attila-lakótelepen (székhely: 1098
Budapest, Börzsöny utca 2/B. VII/43.; nyilvántartási szám: 01-02-0015993., adószám: 18733482-143) képviseletében Cserekleiné Kustár Blanka elnök (a továbbiakban: Egyesület)
között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. Jelen együttműködési megállapodás célja, hogy felek a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §. (5) bekezdése szerinti kerületi önkormányzati feladatok
eredményes ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot alakítsanak ki.
2. Felek rögzítik, hogy Önkormányzat az Egyesület tevékenységét a Gazdasági Bizottság GB 44/2016.
(II.17.) számú határozatával – kulturális tevékenység végzése céljából – kedvezményes bérleti díjú
helyiséggel támogatta.
3. Önkormányzat vállalja, hogy fenti kerületi tevékenység, azon belül a jelen megállapodásban foglalt
feladatok ellátásának támogatásaként az Egyesület részére kedvezményes bérleti díjú helyiséget
biztosít a 1098 Budapest, Toronyház u. 3/B. fszt. VI. szám alatt határozott időre, 2019. október 31.
napjáig, a Gazdasági Bizottság GB 44/2016. (II.17.) számú határozata alapján.
4. Egyesület vállalja, hogy
a) működteti az anyaközpontot;
b) kisgyermekes anyák részére találkozási pontot létesít;
c) József Attila lakótelepen élő családok részére programokat szervez közösségi erőforrások
használatával;
d) József Attila lakótelepen élő kisgyermekes anyák számára biztosítja az egymással való
folyamatos kapcsolattartást;
e) programjai nyilvánosak, melyeket eljuttat az érintettekhez;
f) együttműködik a lakótelepen működő intézményekkel, szolgáltatókkal;
g) családokat támogató kezdeményezéseknek teret ad, közösségi foglalkozásokat tart,
kapcsolódik a József Attila lakótelepen szervezett programokhoz;
h) szerepet vállal önkormányzati rendezvényeken, ahol bemutatja az Egyesület tevékenységét;
i) az Önkormányzatot, mint támogatóját, minden rendezvényén, programján feltünteti,
kiadványaiban, honlapján nevesíti, honlapján tájékoztatást ad az Önkormányzat
támogatásáról, valamint minden egyéb fórumon (szórólap, újság, televízió, egyéb) feltünteti a
kerület címerét és az önkormányzat nevét, támogató szerepkörét.

5. Egyesület a jelen megállapodásban vállalt tevékenységéről minden tárgyévet követő év január 31.
napjáig írásban beszámol az Önkormányzat felé. A beszámoló benyújtását követő 60 napon belül
Önkormányzat írásban nyilatkozik a beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos
vagy egyéb okból nem alkalmas a tevékenység objektív és átlátható ellenőrzésére, úgy
Önkormányzat az Egyesületet határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel. Rendkívüli felmondásra
okot adó körülmény, ha az Egyesület nem tett eleget a jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségeinek, valamint ha az Egyesület a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra
vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
tevékenységét Önkormányzat ellenőrizhesse.
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6. Jelen megállapodást felek határozott időre, annak aláírása napjától 2019. október 31 napjáig
terjedő időtartamra kötik.
7. Jelen megállapodás – a 6. ponttól eltérően – szintén megszűnik, amennyiben a felek között a 1098
Budapest, Toronyház u. 3/B. fszt. VI. szám alatti bérleményre kötött bérleti szerződés megszűnik,
annak megszűnése napján.
8. Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges vitáikat
közvetlen tárgyalás útján rendezik. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag 2 (azaz kettő) oldal terjedelemben és 4 (azaz négy) példányban írják alá.
Budapest, 2018.
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