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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A társadalmi kirekesztés elleni kormányzati programmal összhangban, az esélyegyenlőség 
megvalósítása érdekében Budapest-Csepel Önkormányzata és a Tudor Alapítvány 
között - a Képviselő-testület 229/2004.(IV.20.) Kt határozata alapján - Együttműködési 
megállapodás került megkötésre 2004. november 8. napjától öt éves időtartamra. 

A szerződés keretében az Alapítvány vállalta, hogy létrehozza a Csepeli Tudor 
Műhelyt a Családsegítő Szolgálat intézményében (XXI. ker., Kiss János 
alt. u. 54.), ahol 12 csepeli tehetséges, hátrányos helyzetű általános iskolai gyermekek 
számára nyújtanak segítséget tanulmányaik folytatásához, tehetségük 
kibontakoztatásához, továbbá tanórán kívüli szervezett foglalkoztatások keretében 
fejlesztik és bővítik ismereteiket, valamint szerveznek részükre egyéb programokat.  
A Tudor Műhely működéséhez szükséges eszközöket, felszereléseket az Alapítvány 
biztosítja, míg  helyiséget - térítésmentesen - és a működéssel összefüggő 
rezsiköltséget – az intézmény költségvetésében - az Önkormányzat biztosítja. 
(Az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
37/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. számú rendelete 31. § (1) 
bekezdésének a) pontja – a Képviselő-testület döntése alapján – lehetővé teszi önkormányzati 
vagyon használatának ingyenes vagy kedvezményes átruházását, közérdekű kötelezettségvállalás 
céljára. Ezen átruházásról a 31. § (3) bekezdése szerint a polgármester előterjesztése alapján –  a 
Tulajdonosi Bizottság és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság  előzetes véleményének 
ismeretében – a Képviselő-testület dönt.) 
A gyermekek kiválasztásában a műhelyvezető az általános iskolák gyermekvédelmi 
felelőseinek, az alsós pedagógusoknak és a szolgálat munkatársainak javaslataira 
támaszkodik. 

A műhely egy állandó pedagógus vezetésével működik, aki megszervezi az egyes 
gyermekek érdeklődési körének, illetve tehetségének megfelelő többi pedagógus 
közreműködését is. 
Foglalkozásokat hetente három alkalommal tartanak, melyeken kezdettől fogva 
rendszeres az angol ill. a német nyelvű oktatás, az informatikai képzés (internet 
használata, blog- és honlap készítés), mely keretében a tanulók megtanulják hogyan lehet 
az iskolai tananyaghoz, dolgozathoz, információkat keresni az Internetes hálón. 
Az egyéb készségfejlesztő foglalkozások közül kiemelkednek a drámajáték foglalkozá-
sok, amelyek keretén belül olyan feladatokat kapnak a tanulók, melyek elősegítik az 
önkifejezésüket, fejlesztik a személyiségüket, és amelyben gyakorolhatják a 
csapatban való együttműködést. 

A nyelvórák után nyílik lehetőség sportolásra, társasjátékozásra és kézművességre 
délután 6 óráig.  
A délutáni foglalkozásokon kívül minden évben rendszeresen megszervezésre kerülnek 
kulturális programok, kirándulások, táborozások. 

A helyi lehetőségek kihasználása mellett a csepeli tudorosok részt vesznek az összes 
tudoros számára szervezett közös programokon is.  
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A csepeli tudoros gyerekek tanulmányi eredménye az elmúlt években 4-es és 5-ös 
átlag között volt (az alsó tagozatosok jó írásbeli értékeléseket kaptak.). A tavaly és idén 
nyolcadik osztályt végzett csepeli tudoros tanulók (2 fő) szakközépiskolában 
folytatták tanulmányaikat. 

Az Alapítvánnyal fennálló sikeres szakmai együttműködés és az elért eredmények 
alapján javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és a Tudor Alapítvány között - az 1. sz. melléklet szerint - 
„Együttműködési megállapodás” kerüljön megkötésre 2009. november 9. napjától 
határozatlan ideig. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.  
 
 
 
Budapest, 2009. november 24.     
        
 
                  Tóth Mihály 
         polgármester 
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Határozati javaslat 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és a Tudor Alapítvány között megkötendő Együttműködési 
megállapodás szövegét, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2009. november 30.  
 

Felelős:   Tóth Mihály 
     Polgármester 
     Együttműködési Megállapodás előkészítéséért 
    Lombos Antal ágazatvezető 

  Szociális és Egészségügyi Ágazat 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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1. sz. melléklet 
 

Ikt. sz.  ………………/2009 
 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
 
amely létrejött egyrészről 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Székhelye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  
Adószám: 15521000-2-43 
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15521000 
KSH jelzőszám: 1318901 
Képviseli: Tóth Mihály polgármester 
a továbbiakban: „Önkormányzat” 
 
másrészről a 
Tudor Alapítvány 
Székhelye:  1132 Budapest, Csanády u. 18. 
Nyilvántartási száma:  Fővárosi Bíróság 8008. sorszám (16. Pk. 60.054/2000/2) 
Adószám: 18101618-1-41 
KSH-jelzőszám: 18101618 9499 569 01 
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11702036-20671589 
Képviseli: Havas Gábor elnök 
a továbbiakban: „Alapítvány”  
(továbbiakban együtt: Felek ) 
 
között, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata …/2009.(XI.17.) Kt határozata, 
valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 37/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. számú rendelete 
31. § (1) bekezdésének a) pontja alapján,  alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

 
 
 

PREAMBULUM 
 

Önkormányzat kijelenti, hogy fontosnak tartja a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok 
tehetséggondozását, felzárkóztatását, mellyel lehetőség nyílik számukra a továbbtanulásra. Az 
Önkormányzat és az Alapítvány között fennálló több  éves sikeres együttműködés alapján az 
Önkormányzat továbbra is támogatást kíván nyújtani az Alapítvány által biztosított 
foglalkozásokhoz a jelen megállapodásban meghatározott módon, ezért az Önkormányzat és az 
Alapítvány további együttműködésükre jelen együttműködési megállapodást kötik.  
 
 

 
 
1. Alapítvány kijelenti, hogy a magyar jogszabályok alapján jogszerűen 

megalapított és érvényesen bejegyzett, a jogszabályoknak és az Alapító 

 Oldalszám: 5/14



Okiratának megfelelően működő alapítvány. Célja többek között, hogy 12 
csepeli tehetséges, hátrányos helyzetű általános iskolás gyermek számára is 
segítséget nyújtson tanulmányai folytatásához, tehetsége kibontakoztatásához, 
továbbá  tanórán kívüli szervezett foglalkoztatások keretében fejlessze és 
bővítse ismereteiket, valamint részükre egyéb programok szervezése.  

 
 
2. Alapítvány az 1. pontban rögzített céljaival összhangban vállalja, hogy: 

- a Csepeli Tudor Műhelyben 12 tehetséges, hátrányos helyzetű csepeli 
gyermeknek segítséget nyújt az általános iskolai tanulmányok 
folytatásához, tehetségük kibontakoztatásához; 

- szakemberek által a tanulóknak térítésmentesen tartott szervezett 
foglalkozások (informatika, angol és/vagy német nyelv, művészetek, logikai 
játékok) keretében részt vállal a közoktatásról szóló többször módosított 
1993. LXXIX. törvény 53 §. (1)-(2) bekezdésben meghatározott tanórán 
kívüli tevékenységek skálájának szélesítésében;  

- táborozásokat, kirándulásokat szervez a Csepeli Tudor Műhelybe felvételt 
nyert tanulók részére; 

- gondoskodik a Csepeli Tudor Műhely működéséhez szükséges 
eszközökről, felszerelésekről, valamint azok pótlásáról; 

- a 3. pontban megjelölt helyiségeket rendeltetés szerűen használja és annak 
rendeltetés szerű használatát betartatja a foglalkozást vezetőkkel és 
foglalkoztatott tanulókkal egyaránt, 

- a foglalkoztatott tanulók és foglalkoztató vezetők által okozott kárért az 
Alapítvány teljes körű felelősséget vállal, 

-  gondoskodik a műhelyben foglalkozást vezető, tevékenykedő 
szakemberek megbízásáról és díjazásáról. 

 
 
3. Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány jelen megállapodás 1. és 2. 

pontjában megfogalmazott céljaihoz, feladataihoz, a Csepeli Tudor Műhely 
működtetéséhez - annak ellátásának idejére - a Csepeli Szociális Szolgálat 
épületében (208495/8 hrsz-ú, cím: 1211 Budapest,  XXI. ker., Kiss J. alt. u. 
54. sz.) két helyiség (közösségi szoba, számítógép terem) térítésmentes használatát 
 biztosítja, melyek állapotáról szerződő felek a szerződés kötés követően 
jegyzőkönyvet vesznek fel.  
Önkormányzat vállalja, hogy ha a szerződés tárgyát képező helyiségben 
elhelyezett - az alapítvány tulajdonában lévő - informatikai eszközöket a 
foglalkozásokon kívüli időben a Csepeli Szociális Szolgálat munkatársai 
igénybe veszik, az eszközök a foglalkozás megkezdésekor rendeltetésszerű, 
használatra alkalmas állapotban bocsátja a Szolgálat az Alapítvány részére. 
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4. Önkormányzat kijelenti, hogy Csepeli Tudor Műhely fenntartásával és 
működtetésével összefüggő rezsi jellegű költségek (fűtés, világítás, közüzemi 
díjak) viselését a Csepeli Szociális Szolgálat költségvetésében biztosítja.  

 
 
 
 

5. Alapítvány tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás 3. pontjában 
meghatározott helyiségeket 

 

- az Alapítvány térítésmentesen veszi igénybe, erre tekintettel használati 
díjat nem fizet, 

- az Alapítvány kizárólag a Csepeli Tudor Műhely  feladatellátására jogosult 
használni hetente három alkalommal (minden tanév kezdéskor a Csepeli 
Szociális Szolgálat vezetője az Alapítvány és a Műhely vezetőinek egyeztetése 
alapján), 

- az Alapítvány a szerződés időtartamának fennállásáig használhatja 
foglalkozásonként maximum 6 órai időtartamig, 

- az Alapítvány egyéb célra nem használhatja, más számára albérletbe vagy 
használatba nem adhatja, használóként más személyt vagy szervezetet 
nem fogadhat be, 

- az Alapítványon kívül - annak feladatellátását nem veszélyeztetve - a 
Csepeli Szociális Szolgálat jogosult használni. 

 
 
6. Alapítvány a számára biztosított helyiségekkel kapcsolatosan késedelem 

nélkül köteles szóban és írásban is értesíteni az Önkormányzatot és az 
intézmény vezetését, amennyiben a helyiségben a rendeltetésszerű használatot 
akadályozó építési, karbantartási, stb. szakismerettel nem rendelkező személy 
számára is felismerhető hibát észlel, egyidejűleg jelezve, hogy megítélése 
szerint a jelzett hiba beavatkozást igényel-e. Jelen pontban utalt, és 
bizonyítottan az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Ptk. 
szerint felel. 

 
 
7. Alapítvány tudomásul veszi, hogy azonnali beavatkozást igénylő munkálatok 

elvégzése érdekében az Önkormányzat vagy az intézmény megbízott  
szakembere a helyiségbe jogosult belépni és ott a szükséges munkálatokat 
elvégezni az Alapítvány számára biztosított használat ideje alatt is. 

 
 
8. Önkormányzat kijelenti, hogy az Alapítvány által használt helyiség rendeltetés 

szerű használatát és az Alapítvány által vállalt feladatok ellátását rendszeresen 
ellenőrzi az Önkormányzat által megbízott személy (Csepeli Szociális Szolgálat 
intézményvezetője), aki jogosult a helyiségekbe – lehetőség szerint a foglalkozást 
nem zavaró módon - belépni és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíteni. 
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9. Alapítvány vállalja, hogy évente írásbeli tájékoztatást nyújt az 
Önkormányzat számára az adott évben végzett feladat ellátásáról. A 
tájékoztatót az Alapítvány minden tanév zárását követő július 15. napjáig egy 
példányban nyújtja be Önkormányzat kapcsolattartója számára, első ízben 
2010. július 15. napjáig.  
 

Kapcsolattartók: 
- Önkormányzat részéről: Lombos Antal ágazatvezető   tel.: 278-2940 

e-mail: lombos.a@budapest21.hu, aki jelen együttműködési megállapodás 
teljesítésének igazolására jogosult, 
és a Csepeli Szociális Szolgálat részéről: Szimoncsikné dr. Laza Margit   

      intézményvezető   tel.:  425-2408   e-mail: csepszocgyj@gmail.hu
- Alapítvány részéről: Szilágyi Jánosné tel.: 06-30/391-2714 

e-mail: tudoralapitvany@t-online.hu 
Alapítvány köteles a nyilvántartott adataikban bekövetkezett változásról, az 
Alapító Okiratban foglaltak módosulásáról a Fővárosi Bíróság határozatának 
jogerőre emelkedését követő 8 napon belül írásban tájékoztatni az 
Önkormányzatot.  

 
 
10. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás megszűnésére 

irányadónak tekintik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvénynek a helyiségbérlet megszűnésére vonatkozó rendelkezéseit azzal, 
hogy a rendes felmondás Önkormányzat egyoldalú nyilatkozata alapján 
90 napos határidővel történhet, valamint hogy felek lényeges 
kötelezettségszegésnek tekintik különösen, amennyiben: 

 
-  Alapítvány a 2. pontban foglalt feladat ellátását akár időlegesen nem  

biztosítja, vagy jelentősen csökkent szakmai színvonallal  biztosítja, 
-  a helyiségek használatát az Alapítvány  - a foglalkozáson részt vevő 

tanulókon kívül - bármely más személy, szervezet részére  
biztosítja, azt más számára albérletbe adja, vagy abba használóként mást 
befogad;   

-  Alapítvány jelen megállapodásban foglalt tájékoztatási kötelezettségének 
nem tesz eleget, vagy valótlan adatokat, tényeket közöl; 

- Alapítvány a tevékenység Önkormányzat által történő helyszíni 
tájékozódását bármely módon akadályozza; 

-  Alapítvány jelen megállapodás teljesítése során közreműködő tagja, 
megbízottja, képviselője vagy munkatársa a megállapodás teljesítése  
kapcsán súlyos, erkölcsileg vagy etikailag kifogásolható magatartást 
tanúsít; 

-  Alapítvány bármely, egyéb módon nem orvosolható lényeges kötelezett-
ségszegést követ el 
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az Önkormányzat az Alapítvány szerződésszegése miatt a megállapodást 
felmondja. 
 

A megállapodás megszűnése esetén Alapítvány köteles a helyiségeket az 
Önkormányzat részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
visszaadni.  

 
 
11.  Jelen megállapodás 2009. november 9. napjával lép hatályba.  
 
 
 
12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, továbbá a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései irányadók. 
Az alábbi dokumentumokat Felek jelen megállapodáshoz mellékletként 
csatolják:  

- A Felek között 2004. november 8. napján létrejött „Együttműködési 
megállapodás” (1. sz. melléklet) 

- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata …/2009.(XI.17.) Kt. 
számú határozata (2. számú melléklet) 

 
 
13. Megállapodó felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyból fakadó vitáikat 

elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni. A tárgyalások sikertelensége 
esetére a hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság vagy a Budapesti XX., XXI. 
és XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 
 
Jelen megállapodást felek olvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.  
 
 
Budapest, 2009. év  november  hó  …… nap 

 
 
 
……………………….      ……………………… 
       Tóth Mihály              Havas Gábor 
       polgármester                        kuratóriumi elnök 
  Budapest XXI. Kerület           Tudor Alapítvány 
 Csepel Önkormányzata 
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Ellenjegyezte: 
 
 
………………………. 
   Dr. Szeles Gábor  
            jegyző 
  Budapest XXI. Kerület 
  Csepel Önkormányzata 
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N Y I L A T K O Z A T 
 
Alulírott, a Csepeli Szociális Szolgálat (1211 Budapest, Kiss János  altb. u. 54.) 
képviseletében eljárva akként nyilatkozom, hogy fenti együttműködési 
megállapodást elejétől a végéig elolvastam, a Szolgálatot megillető jogosultságokat 
és terhelő kötelezettségeket tudomásul vettem, és a Csepeli Szociális Szolgálatra 
nézve kötelezőnek ismerem el.  
 
Budapest, 2009. év  november hó  ...... nap 
 
        Csepeli Szociális Szolgálat  
                intézményvezető 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet 
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4. sz. melléklet
 

M e l l é k l e t 
 
a „Javaslat a Tudor Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésére” című 
előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
  Havas Gábor   Tudor Alapítvány elnökével 
  Szimoncsikné Dr. Laza Margit Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetőjével 
  Szipőcsné dr. Molnár Éva  Szociális Iroda jogászával 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Egyetértek az előterjesztésben foglaltakkal, az előterjesztést elfogadásra javasoljuk. 
 
Budapest, 2009. október 15. 
             

             Havas Gábor sk. 
                      elnök 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel, valamint a szerződés létrejöttével a Csepeli Szociális Szolgálat részéről 
egyetértek. 
 
Budapest, 2009. október 15. 
 
            
            Szimoncsikné dr. Laza Margit sk. 
               intézményvezető 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az általam tett módosítások az előterjesztésen átvezetésre kerültek, az előterjesztéssel 
egyetértek. 
 
Budapest, 2009. október 06. 
 

        Szipőcsné dr. Molnár Éva sk. 
                       jogász 
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