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Javaslat együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány (székhely: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 22.) 
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. 
Az alapítvány 2017-ben megnyert egy EFOP pályázatot mely alapján Önkéntesség, mint érték 
címmel rendezvénysorozatot fognak tartani Hatvan és Pásztó lakosságának körében, 
középiskoláiban.  
Programjaikon a diákok és az érdeklődők információs anyagokat és egyfajta tudástárat fognak kapni 
ahhoz, hogy mit jelent önkénteskedni, hol és miként tudnak segíteni, milyen szervezetekhez hogyan 
tudnak eljutni. 
  
Arra kérik önkormányzatunkat, hogy együttműködésünket fejezzük ki feléjük, a melléklet 
Együttműködési megállapodást kössük meg velük, mellyel segítjük az elkövetkezendő 3 éves 
munkájukat.  
Ez a nyilatkozat elsősorban a pályázatukhoz szükséges. A pásztói önkormányzat semmilyen 
kötelezettséget nem vállal, csupán egyetértését és helyeslését fejezi ki céljaikkal, munkájukkal. 
 
Az EuroHungaricum Alapítvány 2002-ben történt megalapítása óta az alábbi területeken 
végzi tevékenységét:  
oktatás, környezetvédelem, egészségmegőrzés és non-profit rendezvényszervezés. 
Működési területük: Észak-Magyarország, Közép-Magyarország, Pest megye, Budapest 
Honlapjukon található információ szerint jelenleg is több pályázati projektet futtatnak, illetve a 
lezárt projektjeik között van a Pásztót érintő Komposztálási mintaprojekt is. 
Fentiek alapján az alábbi javaslatot terjesztem elő. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az EuroHungaricum Közhasznú 
Alapítvány (székhely: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 22.) kérelmét, mely az EFOP-1.3.5-16-2016-
00722 azonosítószámú pályázati projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodás 
megkötésére irányul. 
A pályázat céljaival egyetért, a határozat 1. számú mellékletét képező együttműködési 
megállapodást megköti az alapítvánnyal. 
Felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2017. március 24. 
 
 

      Bartus László 
                  osztályvezető 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
          Dr. Gajdics Gábor 
                    jegyző 

 



 

 

1. számú melléklet 

Együttműködési megállapodás  
az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című felhívásához 

Kódszám:  
EFOP-1.3.5-16-2016-00722 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Együttműködési megállapodás  

A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül: 
 
Támogatást igénylő:   EuroHungaricum Alapítvány 
Székhely:    1116 Budapest, Abádi u. 12. 
Adószám:     18176757-1-43 
Aláírásra jogosult képviselője:  Szilágyi-Halász Réka 
 
Intézmény/szervezet neve:  Pásztó Városi Önkormányzat 
Székhely:    3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 
OM azonosító:    
Adószám:     15735313-2-12 
Aláírásra jogosult képviselője: Dömsödi Gábor 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): Önkéntesség, mint érték 
- társadalmi szerepvállalás erősítése a hatvani és pásztói járásban  

Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység megnevezése és rövid leírása:  
Esemény (A) - Mottó: Generációs értékek. Generációk közti együttműködést, kapcsolattartást, 
kommunikációt támogató események  
Rendezvény (C) - Mottó : Önkéntesség, mint érték; Téma: •Önkéntesség népszerűsítése, •önkéntes 
lehetőségek, •szervezetek bemutatkozása; •önkéntesség mint érték •személyiségfejlődés •civil 
szervezetek szerepe •társadalmi szolidaritás erősödése  
Program (C) - Mottó: Család, mint az értékteremtés központi színtere. Itt a jelentkező önkéntesek 
olyan dolgokat tanulnak meg, amelyeket a későbbi önkéntes 
munkájuk során tovább tudnak adni. Ezek olyan fenntarthatósági témájú foglalkozások melynek 
elsődlegesen a környezetvédelemhez és 
egészségvédelemhez és családvédelemhez kapcsolódnak. Ezeken a havonta egyszer 
megrendezésre kerülő programokon, gyakorlati tudást 
szereznek az önkéntesek és azt is megtanulják, hogyan adják tovább a megszerzett ismereteiket. A 
programok ismétlődnek éves szinten.  



 

 

Események (C) Mottó: Közösség, mint érték. Ezek a rendezvények a közösségépítést célozzák, az 
év ünnepeihez kötődően a hagyományokra építve az ünnepek fontosságát hangsúlyozva. Az 
ünnepek lényege, hogy együtt van a közösség és együtt tevékenykedik. Az együttlét érzését erősítik 
e 
programok, melyek során a családon belüli és családok közötti harmónia és kapcsolatfejlesztés 
erősödik.  
Segítő kezek program: Szívességcsere-hálózat, melyben az egyén által nyújtott segítségek 
viszonzásra kerülnek.  
Gyerekbazár: A szülők elhozhatják gyerekeik kinőtt ruháit, már megunt játékait. Központunkban 
helyet biztosítunk ezen ruhák, játékok cseréjére, ezzel is segítve a hátrányos helyzetű családokat 
illetve a fenntarthatóbb életmód ösztönzéséhez is hozzájárul.  
Infokommunikációs segítség: Fiatalok segítenek az idősebb korosztálynak a telefonok, internet, e-
mail, használatban. Így számukra is kinyílik a világ!  
 
Kiegészítő képzés: Önkéntesség, mint érték résztvevő önkéntes segítők, szakértők 
"esélyegyenlőségi", "fenntarthatósági", "önkéntesség, mint érték" témájú képzése. 
 
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. 
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