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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület (2040 Budaörs, Kovács u. 15., képviseli: 
Varga Mónika elnök) pályázatot szeretne beadni az EFOP-1.2.1-15 kódszámú, „Védőháló a 
családokért” című pályázati felhívásra.  
 
A projekt szakmai megvalósítása előírja, hogy a tevékenységek közül legalább 2 tevékenység 
megvalósítása kötelező. Támogatást igénylőnek minden választott tevékenység kapcsán – a 
megvalósítás elősegítése érdekében együttműködési megállapodást kell kötnie, helyben 
működő és az adott tevékenységhez kapcsolódó szervezetettel. 
 
Az egyesület három tevékenység kapcsán szeretne együttműködési megállapodást kötni 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatával. 
 
A támogatási igénylés címe (támogatási kérelemben rögzített projekt cím):  
„Múltunk-Jelenünk-Jöv őnk” családi közösségi kezdeményezések és programok 
 
Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenységek megnevezése és rövid leírása:  
 
- Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tevékenységek 
Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások 
lebonyolítása (pl.: szülői feladatok, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek, 
tanácsadás, szülőakadémia, fiatalok szülőkkel, ill. kortársakkal való kommunikációját segítő 
foglalkozások, egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli 
kompetenciák fejlesztése). 
 
- Családi közösségépítő programok 
Családi közösségépítő programok szervezése. (pl.: generációk közötti együttműködés, az 
idősebb generáció közösséget erősítő aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. A 
generációk közötti szakadékok csökkentése és a családokat összefogó közösségek és külső - 



nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel való 
kapcsolatokat erősítő találkozók, rendezvények, gyermekfelügyeletet). 
 
- Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, 
csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása. 
 
A pályázat pozitív elbírálása esetében az egyesület, Kiszombor nagyközség településen 
szeretné megvalósítani a „Védőháló a családokért” projekt szakmai tevékenységeit. 
A rendezvények, programok a település teljes lakosságát szólítja meg. A szakmai 
megvalósításba szeretné bevonni a település szakembereit.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 



Tárgy: Együttműködési Megállapodás az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesülettel 
 
______/2016. (III. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Együttműködési Megállapodás az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesülettel tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Védőháló a családokért” 
(EFOP-1.2.1-15) című projekt szakmai megvalósítása érdekében Együttműködési 
Megállapodást köt az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesülettel (2040 Budaörs, 
Kovács u. 15., képviseli: Varga Mónika elnök) az alábbi tevékenységekre vonatkozóan: 
 
A támogatási igénylés címe (támogatási kérelemben rögzített projekt cím):  
„Múltunk-Jelenünk-Jöv őnk” családi közösségi kezdeményezések és programok 
 
Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenységek megnevezése és rövid leírása:  
 
- Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tevékenységek 
Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások 
lebonyolítása (pl.: szülői feladatok, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek, 
tanácsadás, szülőakadémia, fiatalok szülőkkel, ill. kortársakkal való kommunikációját segítő 
foglalkozások, egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli 
kompetenciák fejlesztése); 
 
- Családi közösségépítő programok 
Családi közösségépítő programok szervezése. (pl: generációk közötti együttműködés, az 
idősebb generáció közösséget erősítő aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. A 
generációk közötti szakadékok csökkentése és a családokat összefogó közösségek és külső - 
nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel való 
kapcsolatokat erősítő találkozók, rendezvények, gyermekfelügyeletet 
 
- Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, 
csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása  
 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári Ernőné 
polgármestert a határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodások aláírására. 
 
A határozatról értesül:  
- Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 



 
KÉRELEM 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület (vezetője: Varga Mónika, székhely: 
Budaörs, telephely: Kiszombor, Ady Endre u. 11), pályázatot szeretne beadni az EFOP-1.2.1-
15, „Védőháló a családokért” című pályázat keretében.  
A pályázat pozitív elbírálása esetében az egyesület, Kiszombor Nagyközség településen 
szeretné megvalósítani a „Védőháló a családokért” projekt szakmai tevékenységeit. 
A rendezvények, programok a település teljes lakosságát szólítja meg. A szakmai 
megvalósításba szeretné bevonni a település szakembereit. 
Ezúton szeretnénk kérni, a hozzájárulásukat, hogy a pályázat beadásához szükséges 
együttműködési megállapodásokat polgármester asszony aláírhassa. 
Csatolt mellékletek: 

1. IKSZE bemutatkozás 

2. Együttműködési megállapodás2 

3. Együttműködési megállapodás6 

4. Együttműködési megállapodás7 

5. Családi védőháló_pályázati alapadatok 

 
Kiszombor, 2016. március 23. 
 
 
 Tisztelettel: 
 Békésiné Szikora Mária 



 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 
3. számú melléklet 

 
Együttműködési megállapodás 

 

az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

 

„Védőháló a családokért” című felhívásához 

 
Kódszám:  

EFOP-1.2.1-15 

 



 
Együttműködési megállapodás  

 
A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül: 
 
 

Támogatást igénylő:    Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület 

Székhely:    2040 Budaörs, Kovács u. 15 

Adószám:     18705449-2-13 

Aláírásra jogosult képviselője:  Varga Mónika 

 

 

Intézmény/szervezet neve:   Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Székhely:    6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

OM azonosító:   --- 

Adószám:     15726889-2-06 

Aláírásra jogosult képviselője: Szegvári Ernőné polgármester 
 
(továbbiakban: Felek). 
Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a felek 
kijelentik, hogy a Felhívás tartalmát megismerték. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
támogatási igénylés megvalósítására irányuló támogató döntés esetén, a projekt céljainak 
megvalósítása érdekében, a megvalósítás időtartama alatt együttműködnek. 
 
A támogatási igénylés címe (támogatási kérelemben rögzített projekt cím):  
 
„Múltunk-Jelenünk-Jöv őnk” családi közösségi kezdeményezések és programok 



Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység megnevezése és rövid leírása:  
 
2. Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tevékenységek 
 
Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások 
lebonyolítása (pl.: szülői feladatok, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek, 
tanácsadás, szülőakadémia, fiatalok szülőkkel, ill. kortársakkal való kommunikációját segítő 
foglalkozások, egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli 
kompetenciák fejlesztése); 
 
Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a támogatási igénylés nem részesül támogatásban.  
 
A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 
 
 
Támogatást igénylő: 

 

Varga Mónika 

Név 

Ifjúsági Koordinációs és szolgáltató 
Egyesület 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

 

Együttműködő szervezet: 

 

Szegvári Ernőné 

Név 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

 

 



 
 
 

 
3. számú melléklet 

 
Együttműködési megállapodás 

 

az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

 

„Védőháló a családokért” című felhívásához 

 
Kódszám:  

EFOP-1.2.1-15 

 



 
Együttműködési megállapodás  

 
A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül: 
 
 

Támogatást igénylő:    Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület 

Székhely:    2040 Budaörs, Kovács u. 15 

Adószám:     18705449-2-13 

Aláírásra jogosult képviselője:  Varga Mónika 

 

 

Intézmény/szervezet neve:   Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Székhely:    6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

OM azonosító:   --- 

Adószám:     15726889-2-06 

Aláírásra jogosult képviselője: Szegvári Ernőné polgármester 
 
(továbbiakban: Felek). 
Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a felek 
kijelentik, hogy a Felhívás tartalmát megismerték. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
támogatási igénylés megvalósítására irányuló támogató döntés esetén, a projekt céljainak 
megvalósítása érdekében, a megvalósítás időtartama alatt együttműködnek. 
 
A támogatási igénylés címe (támogatási kérelemben rögzített projekt cím):  
 
„Múltunk-Jelenünk-Jöv őnk” családi közösségi kezdeményezések és programok 



Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység megnevezése és rövid leírása:  
 

6. Családi közösségépítő programok 
 

Családi közösségépítő programok szervezése. (pl: generációk közötti együttműködés, az 
idősebb generáció közösséget erősítő aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. A 
generációk közötti szakadékok csökkentése és a családokat összefogó közösségek és külső - 
nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel való 
kapcsolatokat erősítő találkozók, rendezvények, gyermekfelügyeletet. 
 
Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a támogatási igénylés nem részesül támogatásban.  
 
A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 
 
 
Támogatást igénylő: 

 

Varga Mónika 

Név 

Ifjúsági Koordinációs és szolgáltató 
Egyesület 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

 

Együttműködő szervezet: 

 

Szegvári Ernőné 

Név 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

 

 



 
 
 

 
3. számú melléklet 

 
Együttműködési megállapodás 

 

az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

 

„Védőháló a családokért” című felhívásához 

 
Kódszám:  

EFOP-1.2.1-15 

 



 
Együttműködési megállapodás  

 
A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül: 
 
 

Támogatást igénylő:    Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület 

Székhely:    2040 Budaörs, Kovács u. 15 

Adószám:     18705449-2-13 

Aláírásra jogosult képviselője:  Varga Mónika 

 

 

Intézmény/szervezet neve:   Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

Székhely:    6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

OM azonosító:   --- 

Adószám:     15726889-2-06 

Aláírásra jogosult képviselője: Szegvári Ernőné polgármester 
 
(továbbiakban: Felek). 
Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a felek 
kijelentik, hogy a Felhívás tartalmát megismerték. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
támogatási igénylés megvalósítására irányuló támogató döntés esetén, a projekt céljainak 
megvalósítása érdekében, a megvalósítás időtartama alatt együttműködnek. 
 
A támogatási igénylés címe (támogatási kérelemben rögzített projekt cím):  
 
„Múltunk-Jelenünk-Jöv őnk” családi közösségi kezdeményezések és programok 



Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység megnevezése és rövid leírása:  
 
7. Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, 
csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása. 
 

Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a támogatási igénylés nem részesül támogatásban.  
 
A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 
 
 
Támogatást igénylő: 

 

Varga Mónika 

Név 

Ifjúsági Koordinációs és szolgáltató 
Egyesület 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

 

Együttműködő szervezet: 

 

Szegvári Ernőné 

Név 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

 

Szervezet 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

…………………………… 

 

 
 


