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Ügyszám: 27975-4/2015. 

Ügyintéző: Gréczi Ágnes 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 

Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03, KSH szám: 15724540-8411-321-03, 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),   

másrészről a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (székhelye: Kecskemét, Irinyi 

u. 62., képviseli: Hortobágyi Tibor elnök, Adószám: 18353183-1-03, a továbbiakban: Egyesület) 

között az alábbiakban meghatározott feltételek mellett: 

 

1. Az Önkormányzat elismeri, fontosnak és szükségesnek tartja az Egyesület „Boldogabb 

családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) mintaprogramját, annak értékeit, a gyermek és fiatal 

korosztálynak szóló üzenetét, családbarát szemléletét. Komoly szakmai eredménynek tekinti, hogy 

2012. május 1-től a CSÉN Országos Módszertani Központ lett.  

 

2. A Nemzeti Alaptantervben kiemelt fejlesztési területként szereplő családi életre nevelés iskolai 

bevezetésének segítésére az Egyesület vállalja:  

 

a) a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés program keretében a kecskeméti iskolákban a 

család-órák tartását 1-12-es korosztályú diákok számára, igény szerint, 

 

b) az érdeklődő szakembereknek hospitálási lehetőséget ajánl fel a család-órákon, 

 

c) a pedagógusok, ifjúsággal foglalkozó szakemberek családi életre nevelés munkájának segítésére 

konzultációs lehetőséget biztosít, CSÉN Módszertani Bemutatókat tart igény szerint 

szakembereknek, tantestületeknek, igyekszik kiépíteni az iskolákon belül a CSÉN ügyéért felelős 

munkacsoportokat, 

 

d) CSÉN szakmai segédanyagait elérhetővé teszi a kecskeméti iskolák pedagógusai, szakemberei 

számára: CSÉN Tanári Kézikönyv, CSÉN Módszertani DVD (DVD: módszertani segédanyagokat, 

óravázlatokat, a család-órákon felhasznált szemléltető eszközöket, ábrákat, képeket, bemutató 

család-óra videofilmeket tartalmaz), 

 

e) az Egyesület által adaptált MFM-Projekt keretében Ciklus-show felvilágosító foglalkozásokat 

tart lányoknak,  

 

f) igény szerint szülőknek előadásokat, foglalkozásokat tart CSÉN témában. 

 

3. Az Egyesület az éves önkormányzati támogatás elszámolásáról pénzügyi és szakmai beszámolót 

készít.  

 

4. Az Önkormányzat az együttműködés keretein belül az alábbiakat vállalja: 

 

a). az ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati dokumentumok, koncepciók, stratégiák, cselekvési 

tervek elkészítését megelőzően az Egyesületet az előkészítő munkákba bevonja, 



 

b). a költségvetés terhére a CSÉN program megvalósításához támogatást nyújt, erre vonatkozóan az 

Egyesülettel évente támogatási szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás célját és 

összegét, 

c). biztosítja a város honlapján a CSÉN programmal kapcsolatos hírek, információk igény szerinti 

megjelentetését, 

d). tájékoztatja az Egyesületet az önkormányzat ifjúsági programjairól.  

 

5. Együttműködő felek a megállapodást 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig kötik. 

A megállapodást bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja.  

 

6. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatosan a felek – hatáskörtől függően - kikötik a 

Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  

 

8. Ezen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Kecskemét, 2015. ……………………. 

 

 

……………………………………                                    …………………………………. 

    Szemereyné Pataki Klaudia                       Hortobágyi Tibor 

    polgármester                       elnök 

  Kecskemét Megyei Jogú Város         Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő 

              Önkormányzata                    Egyesület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


