
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29-ei 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
91/2020.(X.29.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Fegyvernek Város Önkormányzata és a Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület között 
együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint 
elfogadja a Fegyvernek Város Önkormányzata és a Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület között megkötendő együttműködési megállapodást.  

 
2.)  Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat az együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Erről értesül: 
1.) Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
2.) Tatár László polgármester 
3.) dr. Pető Zoltán jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai 

 
Kmft. 

 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
               Ambrus Dénes sk. 
       jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2020. október 30. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
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Pályázati azonosító: EFOP-1.3.8-17-2017-00030 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
ÖNKÉNTESEK FOGADÁSÁRA 

 
mely létrejött egyrészről, mint megbízó 
 
Név:    Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Székhely címe:  5137 Jászkisér, Fő út 7. 
Adószáma:   18831494-1-16 
Nyt. száma:  16-02-0000067 
Képviseli:  Balog László elnök 
 
másrészről, mint együttműködő 
 
Név:    Fegyvernek Város Önkormányzata 
Székhely címe:  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Adóazonosító:  15736534-2-16 
Képviseli:  Tatár László polgármester 
 
között az alábbi feltételekkel: 
 

1) A megbízó és az együttműködő jelen megállapodás aláírásával kinyilvánítják azon 
szándékukat, hogy a megbízó által elnyert pályázat sikeres megvalósítása érdekében 
együttműködnek, kölcsönösen segítik egymást. 

2) A megbízó az „Önkéntesség személyre szabva” elnevezésű program EFOP-1.3.8-
17-2017-00030 számú „Fiatalok közösségi szerepvállalásának erősítése Jászkiséren 
és környékén” című pályázat szakmai megvalósításának részét képező önkéntes 
munkát szervez Fegyvernek településen a programba jelentkező fiataloknak. 

3) A megbízás az aláírás napjától legkésőbb 2021. január 31-ig, a projekt zárásáig tart. 
Ezen időn belül a megbízás szünetel, ha Fegyvernek városban nem működik önkéntes 
csoport. 

4) Az együttműködő vállalja, hogy a Városban működő Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatnál jelentkező, a célcsoport feltételeinek megfelelő fiatalok havi 80 óra 
önkéntes munkavégzését segíti. 

5) A megbízó a projekt lehetőségein belül minden tárgyi és szervezeti segítséget megad 
ahhoz, hogy a vállalt önkéntes munkavégzés szervezése eredményes és hasznos 
legyen. 

6) Az együttműködő vállalja, hogy a megbízó által biztosított tanácsadóval 
együttműködik. Közösen lehetőséget keresnek arra vonatkozóan, hogy a fiatalok a 
Fegyverneken működő más civilszervezetek és önkormányzati intézmények munkáját 
is megismerjék. 

7) A tanácsadó a fiatalok önkéntes munkavégzését úgy szervezi, hogy a város közösségi 
eseményein segítőként részt vegyenek. 

8) Az együttműködő vállalja, hogy lehetőségei szerint a projekt eredményeiről, 
hasznosságáról tájékoztatja a helyi médián keresztül a lakosságot. 



 
 
 
 

 
2 
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9) Az együttműködő az önkéntes munkavégzéssel összefüggő rendkívüli eseményről, az 
önkéntes fiatalok munkavégzésének bármilyen akadályáról azonnal értesíti a megbízó 
kapcsolattartásra kijelölt képviselőjét. 

10) A szerződő felek vállalják, hogy a tevékenységük során megismert minden, a másik 
fél működésével kapcsolatos adatot és információt bizalmasan kezelnek. A másik fél 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére, sem részben, sem 
egészben, semmilyen körülmények között nem adnak át információt. Kivétel a fentiek 
alól, ha az illetékes hatóságok a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően 
adatszolgáltatásra kötelezik. Ilyen esetben haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. 

 
A megbízó és az együttműködő a jelen, két számozott oldalból álló megállapodást 
elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták 
alá. Az együttműködési megállapodás három darab eredeti, egymással teljes egészében 
megegyező példányban készült, amelyekből egy darab a megbízónál, egy darab az 
együttműködőnél egy pedig a projekt elszámolása érdekében a projekt pénzügyi vezetőjénél 
marad. 

 
Az együttműködési megállapodás az aláírása napján lép hatályba. 

 
 
Fegyvernek, ……………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………………………                                ..…………………………………………………   
Fegyvernek Város Önkormányzata         Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
      Tatár László polgármester         Balogh László elnök 

együttműködő       megbízó  
                   




