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Kiskunhalas Város  

Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2018. május 31-i testületi ülésére   

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- alföldi Régió és Kiskunhalas Város 

Önkormányzata között kötendő Együttműködési Megállapodás tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- alföldi Régió Kiskunhalasi Csoportja 

megkereste Kiskunhalas Város Polgármesterét, hogy működjenek együtt kölcsönösen a 

külterületen élő rászorultak felkutatásában, támogatásában az 1. számú Együttműködési 

Megállapodásban foglaltak szerinti tartalommal. 

Az együttműködés lehetséges partnerei az Önkormányzat részéről a Tanyagondnoki 

Szolgálatok, melyek eddig is hatékonyan működtek együtt a Máltai Szeretet Szolgálat 

Kiskunhalasi Csoportjával.  

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- alföldi Régió és a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat konzorciumi partnerek az elnyert  Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási-és 

gazdaságfejlesztési együttműködés”,  TOP-5.1.1-15-BKi-2016-00001” azonosító számú 

projektben. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint konzorciumi partner és Kiskunhalason 

működő Civil Szervezet tájékoztatást nyújt együttműködő partnere számára az általa 

megvalósítandó szakmai program részleteiről, az általa kínált szolgáltatásokról, a lehetséges 

együttműködések kereteiről. A fenti tevékenysége kapcsán kíván együttműködni Kiskunhalas 

Város Önkormányzatával a Tanyagondnoki Szolgálatai közreműködésével, segítve ezáltal is, a 

külterületen élő lakosságot mind az információ eljuttatásában, mind a képzéseken történő 

részvételük előkészítésében, a beiskolázási folyamat előkészítésében és a végzettség 

megszerzésében. Továbbá adományaival is segíti a rászorultakat a projekttel összefüggésben az 

érintetteket a munkaerő piaci helyzetük javításában, illetve közreműködnek részvételük 

motiválásában. 

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél- alföldi Régió között 

kötendő Együttműködési Megállapodást az 1.számú melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert az 1. melléklet 

szerinti tartalommal az Együttműködési megállapodás aláírására. 

  

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

A határozatról értesül: Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

 

Kiskunhalas, 2018. május 16. 

 

                        Fülöp Róbert s.k.     



 

1.számú melléklet 

 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Amely létrejött egyrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-

alföldi Régió , (székhely: Kecskemét, Hoffmann J u. 11, képviseli:Dr. Jeney 
Gábor és Rigóné Kiss Éva ), adószám:19025702-2-43, nyilvántartási 

szám: 01-02-0000010,  másrészről   

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1., adószáma: 15724904-2-03, törzsszáma: 724902, statisztikai 

számjele: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester) 
mint együttműködő partner – a felek említése a továbbiakban Szerződő 

felek– (továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon, az 
alábbiak szerint: 
 

 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával 

megállapodnak abban, hogy az „ Együttműködés a helyben foglalkoztatásért – 

Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási-és gazdaságfejlesztési együttműködés”,  TOP-

5.1.1-15-BKi-2016-00001” azonosító számú projektben a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, mint konzorciumi partner  tájékoztatást nyújt együttműködő 

partnere számára az általa megvalósítandó szakmai program részleteiről, az általa 

kínált szolgáltatásokról, a lehetséges együttműködések kereteiről. 

 

  A pályázati program keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

tevékenységeivel arra törekszik, hogy , a projektben vállalt feladataival 

összhangban a helyi (térségi) foglalkoztatási szerepvállalásával szakmai, 

módszertani segítségnyújtást adjon az adott térség foglalkoztatási helyzetének 

javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a 

foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység 

élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez, valamint a 

foglalkoztatásból kimaradt inaktív személyek visszaintegrálásához a munka 

világába. 

 

2. Az együttműködő partner és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kijelentik, hogy a 

program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az 

esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb 

tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 

3. Az együttműködő partner vállalja, hogy amennyiben a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat által vázolt lehetőségekkel élni kíván, úgy azt vele 

együttműködésben valósítja meg. 

 

4. Az együttműködő partnerek a megvalósítandó cél érdekében a következő 

feladatokat vállalják: 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről: 

 

         Adományok közvetítése, rászorulók felkutatása, információnyújtás. 

 

 

Együttműködő partner részéről: 



Kölcsönös információ csere, a Tanyagondnoki Szolgálat közreműködésével a 

rászorultak felkutatása, adományok célba juttatása, szakmai konzultációkon történő 

kölcsönös részvétel.  

 

 

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

követően a jövőben is együttműködnek . 

 

6. A felek az együttműködés megvalósítására, koordinálására az alábbi 

kapcsolattartókat jelöli ki: 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kapcsolattartója: 

Név: Vágó Katalin 

Telefon:06-30/627-0366 

E-mail: vago.katalin@maltai.hu 

 

Együttműködő partner kapcsolattartója: 

Név: Kammerer József - Tanyagondnok 

Telefon:+36/30/5690-259  

E-mail:kammerer.j@kiskunhalas.hu 

        

Név: Puskásné Karaszi Éva - Tanyagondnok 

Telefon:+36/30/4498-495  

E-mail: kammerer.j@kiskunhalas.hu 

 

 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 

aláírták. 

 

 

Kelt:Kiskunhalas, 2018. június 01.  

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert 

polgármester 

 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


