EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. Preambulum
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány pályázati felhívást tett közzé a Felzárkózó
települések program települési megvalósítói feladatainak ellátására. A pályázati felhívás
olyan szervezeteket kívánt megszólítani, amelyek releváns, helyi szintű szakmai
tapasztalattal, szakmai és adminisztratív kapacitásokkal rendelkeznek, valamint
elkötelezettek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét módszertana iránt, amely a
Felzárkózó települések program alappillére.
A pályázat pénzügyi támogatással nem jár, a szervezetek támogató döntés esetén arra
válnak jogosulttá, hogy az együttműködési megállapodás megkötését követően támogatási
források rendelkezésre állása esetén a Felzárkózó települések program települési forrásait
kezeljék és a belső pályázati eljárásokon részt vegyenek.
2. Szerződő felek
A Megállapodás szerződő felei (a továbbiakban együtt: Felek):

Szervezet neve:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány

Postacím:

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

Székhely:

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

01-01-0000200

Adószám:

19022235-2-43

Aláírásra jogosult
képviselője:

Lantos Szilárd, Vig-Major Katalin

Számlavezető
pénzintézet neve:

Magyar Államkincstár

Számlaszám:

10023002-20094667-00000017

Partnerszervezet
neve:

Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám)
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:
Számlavezető
pénzintézet neve:
Számlaszám:
Jelen megállapodásban a Felek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány
(továbbiakban: Alapítvány) és a (kiegészítendő), mint Partnerszervezet.
3. A Felek jogai és kötelezettségei
3.1. Jelen megállapodással Partnerszervezet jogosultságot szerez, hogy a Felzárkózó
települések program keretében (kiegészítendő) település vonatkozásában kiírásra kerülő
pályázat vagy pályázatok címzettje lehessen és – amennyiben ezen kiírások feltételeinek
megfelel – pénzügyi támogatásban részesüljön annak érdekében, hogy a településen
szakmai feladatokat láthasson el.
3.2. Az Alapítvány elismeri, hogy jelen megállapodás megkötésével – a megállapodás
alapjául szolgáló pályázat szakmai tartalmának és jogosultsági feltételeinek megléte esetén
– elsődlegesen Partnerszervezettel együttműködésben kívánja programját megvalósítani
(kiegészítendő ) településen.
3.3. Partnerszervezet a Felzárkózó települések program alapvető értékeit, módszertanát és
eszközrendszerét elfogadja és amennyiben a későbbiekben megvalósítói feladatokat lát el
a programban, vállalja, hogy ezeket alkalmazni fogja.
3.4. A Partnerszervezet köteles tájékoztatni az Alapítványt, ha az együttműködési
megállapodás aláírását követően az általa vállalni kívánt tevékenység megvalósítása tartós
akadályba ütközik vagy meghiúsul, illetve bármely olyan körülményről, amely a
programban tervezett feladatvállalását befolyásolja.
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3.5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár,
ilyen irányú követeléssel a Felek nem léphetnek fel egymás irányában, olyan esetben sem,
ha jelen együttműködési megállapodásból fakadóan bármely Félnek költsége merülne fel.
4. A megállapodás időbeli hatálya
4.1. Jelen megállapodás határozott időre, a 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozattal kijelölt
Felzárkózó települések hosszútávú fejlesztési program megvalósítási időszakára jön létre.
5. Kapcsolattartás
5.1. A Partnerszervezet a Megállapodás időtartamára kapcsolattartót jelöl ki. A
kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és elektronikus levélcíméről a
Partnerszervezet a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatja
az Alapítványt.
5.2. A kijelölt kapcsolattartó feladata a Megállapodást érintő bármely körülmény, változás
közlése az Alapítvány felé.
6. A megállapodás megszűnése, módosítása
6.1. A Partnerszervezet jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Felzárkózó
települések programban részt kíván venni, és Felek kijelentik, hogy csak abban az esetben
szüntetik meg a szerződést, ha a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, nekik fel nem róható okból beállott
körülmény folytán nem képesek.
6.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha
- ha a Partnerszervezet bármilyen okból kifolyólag megszűnik,
- ha a megállapodás aláírását követően a Partnerszervezet működésében olyan változások
állnak be, amelyek a szakmai megvalósítói feladatok ellátását ellehetetlenítik,
- ha a Felzárkózó települések program olyan irányú módosítása történik, amely jelen
együttműködési kereteket ellehetetleníti vagy okafogyottá teszi,
- közös megegyezéssel.
6.3. A Felek adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely,
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról
a Felek haladéktalanul értesítik egymást.
7. Záró rendelkezések
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7.1. Jelen Megállapodás 4 sorszámozott oldalból, összesen 6 db. eredeti példányban
készült, amelyek közül 3 példány az Alapítványt, 3 példány a Partnerszervezetet illet meg.
7.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó uniós és magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
7.3. A Felek képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek
szerint jogosultak a képviseletre, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére
és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen
Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a
jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs,
mely a tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Alapítvány részéről:

__________________________

Partnerszervezet részéről:

________________________

Lantos Szilárd
Kuratóriumi elnök

___________________________
Vig-Major Katalin
Ügyvezető igazgató
Kelt: Budapest, 2022. „

Kelt: Budapest, 2022.

„
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