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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

  18/2021. (VII.8.) határozatának melléklete 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 

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

PIR. azonosító: 724540, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, a továbbiakban: 

Önkormányzat), 

 

másrészről az alábbi, fogyatékossággal élőket képviselő társadalmi szervezetek 
 

Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

(6000 Kecskemét, Bem u. 14/B., képviseli: Hanó Mihály elnök), 

adószám: 19471866-1-03, KSH szám: 19471866-9499-529-03 

 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

(1068, Budapest, Benczúr u. 21., képviseli: Sáfrány Margit igazgató), 

adószám: 19655031-2-42, KSH szám: 19655031-9499-517-01  

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

(6000 Kecskemét, Katona J. tér. 8., képviseli: Hencz András elnök), 

adószám: 18366439-1-03, KSH szám: 18366439-9499-529-03 

 

Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány 

(6000 Kecskemét, Vadszőlő u. 2., képviseli: Kis-Juhász Zsolt kuratóriumi elnök), 

adószám: 18340260-1-03, KSH szám: 18340260-9499-569-03 

 

Autista Gyermekekért Egyesület 

(6000 Kecskemét, Dobó krt. 10., képviseli: Szabó Klára elnök), 

adószám: 18355350-1-03, KSH szám: 18355350-9499-529-03 

 

Mosolygó Szemekért Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért és Fiatalokért 

(6000 Kecskemét, Nyíri út 30., képviseli: Bajiné A. Tóth Ibolya kuratóriumi elnök), 

adószám: 18352931-1-03, KSH szám: 18352931-9499-569-03 

 

Értelmi Fogyatékosok Kecskeméti Érdekvédelmi Szervezete 

(6000 Kecskemét, Akadémia krt. 47. 1/18., képviseli: Polló Irén Margit elnök), 

adószám: 19050113-1-03, KSH szám: 19050113-9499-529-03 

 

Élethinta Közhasznú Alapítvány a Súlyosan és Halmozottan Sérült Fiatalok Jelenéért és Jövőjéért 

(6000 Kecskemét, Őszirózsa u. 16., képviseli: Halasi-Knap József kuratóriumi elnök) 

adószám: 18844843-1-03, KSH szám: 18844843-9499-569-03 

 

Humán - Rehab Közhasznú Egyesület 

(6000 Kecskemét, Mikszáth K. krt. 1., képviseli: Krasnyánszki Zsolt elnök) 

adószám: 18357297-2-03, KSH szám: 18357297-9412-529-03 

 

(a továbbiakban a fogyatékossággal élőket képviselő társadalmi szervezetek együtt: Fogyatékos 

személyek szervezetei) 

 

 

között az alábbi feltételekkel: 
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1. A megállapodás célja 

 

1.1. Az Együttműködési Megállapodást kötő felek kinyilvánítják azon együttes szándékukat, 

hogy köztük egy hosszú távú együttműködés jöjjön létre annak érdekében, hogy Kecskeméten 

a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges szolgáltatási és 

intézményi rendszer alakuljon ki.  

 

1.2. A megállapodás célja, hogy az aláíró felek között olyan együttműködés és párbeszéd 

alakuljon ki, amely elsősorban a fogyatékossággal élők helyi esélyegyenlőségi programban 

foglalt társadalmi felzárkózásának minél hatékonyabb megvalósulását szolgálja.  

 

 1.3. A jelen megállapodásban foglaltak megvalósítása érdekében a megállapodást kötő felek 

összefognak és mozgósítják erőforrásaikat.  

                                                       

  

 

2.  Az együttműködés célterületei 

 

2.1. Megállapodást kötő felek az együttműködés során az alábbi célterületeket határozzák meg:  

 
a) a fogyatékossággal élők szociális helyzetének javítása, esélyegyenlőségük elősegítése, 

b) a városban további akadálymentesítések hathatós elősegítése, 

c) speciális szolgáltatások létrehozásának támogatása, 

d) tematikus és érzékenyítő tréningek szervezésének segítése, 

e) megváltozott élethelyzetbe került emberek támogatásának előtérbe helyezése a mielőbbi 

rehabilitációjuk érdekében, 

f) kétoldalú információátadás az érintett esélyegyenlőségi célcsoportok, az Önkormányzat és a 

város segítő szervezetei között, 

g) a felek közötti hathatós együttműködés a fogyatékossággal élő embereket érintő programok 

szervezésében és lebonyolításában, 

h) együttműködés a fogyatékossággal élő személyek ismereteinek gazdagításában és 

művelődésének elősegítésében. 

 

2.2. Felek keresik azokat a közös pontokat, amelyek segítik azon cél elérését, hogy a társadalmi 

tudatformálás és esélyegyenlőség megteremtése érdekében előre mozdítsák a felnövekvő 

generáció érzékenyítését. 

 

 

3.  Az Önkormányzat feladatai 

 

3.1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Fogyatékos személyek szervezeteivel – különösen az 

alábbi eseteket tekintve – együttműködik: 

 
a) a célcsoportot érintő önkormányzati intézmény alapítása, átszervezése, feladatának 

megszüntetése esetén előzetesen egyeztet,  

b) konzultációs lehetőséget biztosít a fogyatékossággal élőket érintő feladatok végrehajtásának 

módjáról, 

c) kikéri a véleményt a fogyatékossággal élőket érintő pályázatok (különös tekintettel az 

akadálymentesítésre) benyújtásakor annak érdekében, hogy a beruházás (projekt) megvalósítása 

megfeleljen az érintett állampolgárok szükségleteinek, 

d) szükség esetén, költségvetési lehetőségeinek függvényében támogatja a Fogyatékos személyek 

szervezeteit, segítve ezzel a feladatellátás hatékonyságát. 
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4.  A Fogyatékos személyek szervezeteinek feladatai 

 

A Fogyatékos személyek szervezetei vállalják, hogy 

 

a) a városban élő fogyatékos személyek számáról, demográfiai jellemzőikről, 

munkaerőpiaci helyzetéről, az életminőségük javításához szükséges teendőkről évente 

egyszer írásban tájékoztatják az Önkormányzatot, 

b) a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a szolgáltatást nyújtók közötti 

szakmai összhang megteremtése érdekében folyamatos konzultációt folytatnak az 

érintettekkel,  

c) felkérésre véleményezik az Önkormányzat által benyújtandó – a fogyatékos 

személyeket érintő – pályázatokat, illetve szükség esetén abban partnerként részt is 

vesznek. 

 

5.  Egyéb rendelkezések 

 

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés zavartalansága érdekében 

kapcsolattartókat jelölnek ki.  

 

Önkormányzat részéről kapcsolattartó: Csonka Imre 

beosztása: osztályvezető 

elérhetősége: 76/513-595 

 

Fogyatékos személyek szervezetei részéről kapcsolattartó a szervezet által kijelölt képviselő. 

 

5.2. A megváltozott kapcsolattartó személyéről és elérhetőségéről a felek 15 napon belül 

írásban kötelesek értesíteni egymást.   

 

5.3. Az adatkezelés jogalapja a Fogyatékos személyek szervezetei képviselőjének, 

kapcsolattartójának vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 

27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint a 

közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés.   

 

Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat a jelen okiratban rögzített adatokat az irattári 

tervre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti időtartamban, legalább azonban az 

okirat keltétől számított 8 évig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti számviteli 

alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében kezelni köteles. 

 

Az adatkezelés további részleteit az Önkormányzat Általános Adatvédelmi Tájékoztatója 

(www.kecskemet.hu/adatvedelem) tartalmazza, amelynek megismerését a Fogyatékos 

személyek  szervezeteinek képviselője e szerződés aláírásával elismeri. 

 

5.4. Az együttműködés tapasztalatait, eredményeit az érintett szervek vezetői szükség szerint, 

de legalább évente egyszer értékelik és meghatározzák a további feladatokat.  

 

5.5. A megállapodást Felek határozatlan időre kötik, és azt bármelyik fél 15 napos felmondási 

idővel felmondhatja. 

http://www.kecskemet.hu/adatvedelem
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5.6.  Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban a megállapodást kötő felek kikötik – 

hatáskörtől függően – a Kecskeméti Törvényszék vagy a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

 

5.7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

A szerződés 11 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült.  

 

Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták.    

 

 

Kecskemét, 2021. ………………………………. 

 

 
…………………………………………………….. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

………………………………………………… 

Mozgáskorlátozottak 

Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

Hanó Mihály elnök 

 

 

………………………………………………… 

Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetsége 

Sáfrány Margit igazgató 

 

 

………………………………………………… 

Mosolygó Szemekért Alapítvány a 

Fogyatékos Gyermekekért és Fiatalokért 

Bajiné A. Tóth Ibolya kuratóriumi elnök 

 

 

…………………………………………………

Humán - Rehab Közhasznú Egyesület 

Krasnyánszki Zsolt elnök 

 

 

………………………………………………… 

Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

Hencz András elnök 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány 

Kis-Juhász Zsolt kuratóriumi elnök 

 

 

 

………………………………………………… 

Értelmi Fogyatékosok Kecskeméti 

Érdekvédelmi Szervezete 

Polló Irén Margit elnök 

 

 

………………………………………………… 

Autista Gyermekekért Egyesület 

Szabó Klára elnök 

 

 

 

………………………………………………… 

Élethinta Közhasznú Alapítvány a Súlyosan 

és 

Halmozottan Sérült Fiatalok Jelenéért és 

Jövőjéért 

Halasi-Knap József kuratóriumi elnök
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