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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 az Erasmus Oktató, Kommunikációkutató és Stratégiai Elemző Kft. 
(székhelye: Budapest, 1022, Bimbó út 41., képviseli: Dr. Völgyesné Sárközy Erika ügyvezető, 
Adószám: 12647734-2-41, a továbbiakban: Kft.) között az alábbiakban meghatározott 
feltételek mellett: 
 
1. Jelen megállapodás célja az Önkormányzat és a Kft. együttműködésében megvalósítandó 
CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program (a továbbiakban: Program) 
szakmai tartalmának és az együttműködő partnerek feladatainak rögzítése.  
 
2.  A Program megvalósításának időszakában az együttműködés keretein belül az 
Önkormányzat az alábbiakat vállalja:  
 
a) Szakmai információk és konzultációk biztosításával támogatást és segítséget nyújt az Kft. 
számára a Program megvalósításában, különös tekintettel az Önkormányzat Idősügyi 
Koncepciójában rögzített feladatvállalásaira. 
 
b) A városi honlapon keresztül lehetőséget biztosít a Program híreinek rendszeres közlésére. 
 
c) Meghívja az Kft. vezetőjét mindazon rendezvényekre, közéleti eseményekre, amelyeken a 
kecskeméti idősek, idősügyi szakmai és civil szervezetek és az Önkormányzat kapcsolata 
tovább erősödhet.  
 
3. A Program megvalósításának időszakában az együttműködés keretein belül a Kft. az 
alábbiakat vállalja: 
 
a). Segíti az Önkormányzat idősügyi feladatainak hatékonyabb ellátását. 
 
b). A Program megvalósításának előkészítéseként kutatást végez, amely a következőket méri 
fel Kecskeméten és vonzáskörzetében:  

• a szenior (50. életévüket betöltöttek) humán tőke állapotát, 
• a foglalkoztatás és a társadalmi vállalkozás új típusait a piaci szereplők körében, 
• a foglalkoztatási stratégiák kiegészítéséhez szolgáló nemzetközi gyakorlatokat, jó 

megoldásokat, programokat, azokat beépíti a helyi kezdeményezésekbe, 
• az idősödő korosztály társadalmi részvételét elősegítő új lehetőségeit, gyakorlati 

eszközeit, 
• a független, egészséges és biztonságos életet segítő helyi eszközöket. 



 
A kutatás eredményeként a Kft. a következő dokumentumok elkészítését vállalja:  

• az 50 év feletti korosztály tudás- és kompetencia-térképe, az idősödő korosztály 
tudásgazdálkodásának stratégiája, 

• az aktív idősödés helyi gyakorlatát elősegítő foglalkoztatási, társadalmi részvételt, a 
független, egészséges és biztonságos szolgáló fejlesztési programja, 

• a CédrusNet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program kecskeméti 
bevezetésének megvalósíthatósági tanulmánya, 

• Kecskemét város aktív idősödés programját nyomon követő dokumentálási tervezet. 
 
c). A Program előkészítési folyamatának eredményeként elkészített dokumentumok alapján a 
témában érintett helyi partnerekkel együttműködve kidolgozza a Program részletes tartalmi 
elemeit, az egyes elemek megvalósításának módját és időrendjét. 
d). Az ütemezésnek megfelelően a témában érintett helyi partnerekkel együttműködve 
megkezdi a Program végrehajtását. 

e) Folyamatosan ellenőrzi a Programban megvalósuló tevékenységeket, értékeli a Program 
eredményeit és erről tájékoztatja az Önkormányzatot és az egyéb együttműködő partnereket. 
 
4. A felek a megállapodást 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig kötik. A 
megállapodást bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja.  
 
5. A felek rögzítik, hogy a Program előkészítéséhez és megvalósításához szükséges 
költségeket elsősorban pályázati forrásokból kívánják biztosítani.  
 
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, 2016. ……………………. 
 
 
 
 
……………………………………                             …………………………………. 
    Szemereyné Pataki Klaudia        Dr. Völgyesné Sárközy Erika 

    polgármester                  ügyvezető 
  Kecskemét Megyei Jogú Város               Erasmus Oktató, Kommunikációkutató és 
              Önkormányzata                                                  Stratégiai Elemző Kft.           


