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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban 
Önkormányzat) Képviselő-testülete 165/2013. (VI. 06.) számú határozata értelmében az 
Önkormányzat, valamint a kedvezményes bérleti díjú helyiségekkel rendelkező szervezetek / 
magánszemélyek között kötendő együttműködési megállapodások vonatkozásában 
negyedévente beszámoló készül a Képviselő-testület részére.  
 
A civil szervezetekkel történő konkrét egyeztetések 2012. év szeptemberében kezdődtek meg. 
Minden egyeztetésen elhangzott, hogy az Önkormányzat kedvezményes bérleti díjú helyiséget 
biztosít az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező szervezetek számára, melynek 
ellentételezéseként a szervezetek a saját profiljuknak megfelelő, a kerület számára is hasznos 
feladatokat vállalnak, hozzájárulva Ferencváros fejlődéséhez, a kulturális –és közösségi élet 
színesebbé tételéhez. 
Az alábbi szervezetekkel az előző negyedévben történt meg az Együttműködési Megállapodás 
megkötése és a mindkét oldalról történő aláírása:  
 

- Írott Szó Alapítvány 
- Írók Alapítványa 
- Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület 
- Budapest-Déli Református Egyházmegye 
- NOVUS Gimnázium 

 
A COMPRA Oktatási, Kereskedelmi és Gazdasági - Szolgáltató Kft. részére biztosított 1092 
Budapest, Ráday u. 31/B. fszt. II. számú helyiség vonatkozásában a bérleti szerződés 
megszűnt, a helyiség visszakerült az Önkormányzathoz.  
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal ugyancsak visszaadta az általa bérelt, Üllői út 
115/A.Fsz/.IV. sz. alatti helyiséget. 
 
Az előzetes egyeztetések során tisztázódott, hogy több szervezetnek már van korábban kötött 
együttműködési megállapodása az Önkormányzattal, ezek felülvizsgálata jelenleg is folyik: 
 

- Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 
-       Ferencvárosi Polgárőr Egyesület 
- Budapesti Rendőrfőkapitányság 
- RÁDAY Könyvesház Szolgáltató Kft. 
- Nyitott Képzések Egyesülete 

 
 
 
 
 
 



 
Az előzetes egyeztetések során egy szervezettel, az Újrakezdést Segítő és Felzárkóztató 
Alapítvánnyal többszöri próbálkozás után sem sikerült felvenni a kapcsolatot, így esetükben a 
felülvizsgálat, valamint az együttműködési megállapodás tervezet előkészítése nem történt 
meg.  
Ugyancsak nem került sor együttműködési megállapodás megkötésére a Krétakör 
Alapítvánnyal és a BAKÁTS TÉRI Kulturális Központ Bt.-vel, mivel az általuk felajánlott 
szolgáltatások ellenértéke aránytalanul kisebb a helységekre kapott bérleti díj-kedvezménynél. 
Az ezen szervezettekkel kötött bérleti szerződés jogi sorsának vizsgálata jelenleg folyamatban 
van. 
 
Az alábbi szervezetekkel már megtörtént az Együttműködési Megállapodás megkötése és a 
mindkét oldalról történő aláírása, és számos szervezet már folyamatosan teljesíti is vállalt 
feladatait:  
 

- Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány  
- Szent Rafael Caritas Alapítvány 
- Örökimádás Templomigazgatóság 
- Zöld Válasz Egyesület 
- Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 
- Közért Egyesület 
- Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért 
- Új Út Szociális Egyesület 
- Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület 
- Magyar Vöröskereszt IX. Ker. Szervezete 
- SUPERO KFT. 
- Esély Közösségi Egyesület 
- Nemzetközi Szent György Lovagrend 
- Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 
- Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (IX. Kerületi Nyugdíjas 

Alapszervezete) 
- Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
- Harmónia Balettiskola 

 
 
Több szervezettel az egyeztetés még folyamatos: 
 

- A NOE Ludotéka – Ferencváros Csoport áldozatos munkája fontos 
Ferencváros számára. A szervezet együttműködési megállapodása lejárt, de az 
érvényes bérleti díj megkötésének alapfeltételeként az új megkötése már 
folyamatban van.  

- Az ART 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete, az Aktív társadalom 
Alapítvány, valamint a Szociális Szakmai Szövetség, a 2B Kulturális és 
Művészeti Alapítvány, a Stúdió „K” Alapítvány, és a Medence Csopoprt Kft. 
által tett szakmai vállalások pontosítása, és az ezzel kapcsolatos egyeztetés 
indokolt. 

- A BÁRKA Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft., valamint a 
Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány vonatkozásában a többszöri megkeresés 
ellenére a mai napig nem érkezett visszajelzés az együttműködési 
megállapodás véleményezése, valamint aláírása tárgyában.  

- A TRIO Kulturális Bt., valamint a Domokos Alapítvány vonatkozásában a 
megállapodás tervezet elkészült, viszont az első esetben a szervezetben aláírási 
joggal rendelkező személy egészségi állapota, amíg a második esetben külföldi 
munkája nem tette lehetővé az aláírást. A szervezeteket megkerestük, hogy 
amennyiben módjuk van rá, az aláírásra jogosult személyek jelentkezzenek a 
Humánszolgáltatási Irodán a megállapodások aláírása érdekében.  



 
 
Az együttműködési megállapodások megkötését követően a szervezetek részére megküldésre 
kerül a kerületi köznevelési, szociális kulturális intézmények listája a könnyebb 
kapcsolatfelvétel miatt, valamint az Önkormányzat hivatalos logója, hogy támogatóként 
tűntessék fel az Önkormányzatot honlapjukon. 
 
 
A megkötést követően a megállapodások megküldésre kerülnek az FMK és minden kerületi 
köznevelési, szociális kulturális intézmény számára is, hogy az együttműködési 
megállapodások nyújtotta lehetőségeket alkalom adtán ki tudják használni. 
 
 
 
Budapest, 2013. szeptember 13. 

 
 

        dr. Bácskai János s.k. 
              polgármester 


