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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 28-án megtartott 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Más Fogyatékos Gyermekekért 
Alapítvánnyal történő együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről 7 igen 

szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
396/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozata 

a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvánnyal történő együttműködési 
szándéknyilatkozat megkötéséről 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Más Fogyatékos Gyermekekért 
Alapítvánnyal (8000 Székesfehérvár, Móri u. 16.) történő, e határozat melléklete szerinti 
együttműködési szándéknyilatkozat megkötését.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert az együttműködési 
szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
             Balázs Mária  sk.                    Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 396/2017. (XI.28.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Együttműködési szándéknyilatkozat 
 

Amely létrejött egyrészről a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány (8000 
Székesfehérvár, Móri út 16. továbbiakban pályázó), másrészről Ercsi Város Önkormányzata 
(2451 Ercsi, Fő utca 20. továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az 
alábbiak szerint: 
 

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 
abban, hogy a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak címpályázat nyertese (jelen 
nyilatkozatban: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a Család, Esélyteremtő 
és Önkéntes Ház által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának 
körülményeiről és részleteiről. 

 
2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a 

pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros 
együttműködésben valósítja meg. 

 
3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során 

rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá 
kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 
4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat 

vállalják: 
 
A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai: 

a) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal szemben fennálló előítéletek lebontása 
érdekében szemléletformáló programok megvalósítása;  

b) az esélyteremtés az önkéntesség és a családügy területéhez kapcsolódóan tevékenységet 
végző civil szervezetek közötti helyi párbeszéd erősítésében koordináló szerep ellátása  

 
A partner által vállalt konkrét feladatok: 

c) kijelölt kapcsolattartón keresztül kölcsönös információcserével segíti a Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes Ház munkáját; 

d) az Önkormányzat honlapján keresztül lehetőségeihez mérten közzé teszi a Család, 
Esélyteremtő és Önkéntes Ház programjait. 

 
5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását 

követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további 
folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 

 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 
aláírták. 
 
Kelt: Székesfehérvár, 2017.  

……………………………………….    ……….………………………. 
         Győri Máté                                                         Mahlerné Köfner Anikó 

   polgármester                                    Kuratórium Elnöke 


