
A Józsefvárosi Önkormányzat számára kiemelten fontos a józsefvárosi
kötődésű civil szervezetekkel és csoportokkal való együttműködés, ezért a
Közösségi Részvételi Iroda 2021. június 23-án online fórumot szervezett a
civilekkel való párbeszéd elősegítése érdekében. Az eseményre több mint 20
józsefvárosi kötődésű civil szervezet regisztrált.
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ÖSSZEFOGLALÓ A JÓZSEFVÁROSI
KÖTŐDÉSŰ CIVIL SZERVEZETEK ÉS
CSOPORTOK ONLINE FÓRUMÁRÓL

A fórum célja a különböző területen, józsefvárosi közösségek érdekében tevékenykedő civil
szervezetek munkájának, nehézségeinek megismerése volt annak érdekében, hogy az elfogadott
Civil Stratégia (elérhető: https://jozsefvaros.hu/strategiak/civil_intezkedesi_strategia_2020.pdf)
alapján a számukra leginkább alkalmas platformot alakítsák ki közösen, ahol az önkormányzat
irányába visszajelzéseket adhatnak, illetve részt vehetnek az őket érintő döntések alakításában.

Az önkormányzatok és civil szervezetek közötti kapcsolat általában Civil Kerekasztalok
létrehozásával valósul meg, melynek Magyarországon is több gyakorlata van. A fórumon két
példa került bemutatásra: az önkormányzat kezdeményezésére létrejövő egyeztető
kerekasztalok, melyeknek ügyrendjét, tagjait, és beleszólási jogát is felülről határozzák meg,
valamint az alulról jövő kezdeményezésre, civil szervezetek aktív részvételével megalakuló, azok
érdekvédelmét megvalósító fórumok, amelyek az önkormányzattal együttműködve, ám attól
függetlenül szerveződnek. 

(Kerekasztal-beszélgetés a civil szerveződések és önkormányzatok kapcsolatáról a józsefvárosi
Civil Stratégia elfogadása kapcsán:
https://www.facebook.com/107247504079972/videos/928588717708068)

A résztvevő szervezetek visszajelzései alapján, a civil szektor kapacitásainak, és erőforrásainak
figyelembevételével arra jutott a fórum, hogy elsősorban a jelenleg működő tematikus egyeztető
kerekasztalokhoz való csatlakozási lehetőség átláthatóbbá tételére van szükség. 

https://jozsefvaros.hu/hir/76531/jozsefvarosi-kotodesu-civil-szervezetek-es-csoportok-online-foruma
https://jozsefvaros.hu/rendeletek/2782_2010_16_a_budapest_jozsefvarosi_onkormanyzat.pdf
https://jozsefvaros.hu/rendeletek/2782_2010_16_a_budapest_jozsefvarosi_onkormanyzat.pdf
https://jozsefvaros.hu/strategiak/civil_intezkedesi_strategia_2020.pdfhttps:/jozsefvaros.hu/strategiak/civil_intezkedesi_strategia_2020.pdf
https://www.facebook.com/107247504079972/videos/928588717708068
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Egyházak és Vallási Közösségek Tanács: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/jozsefvarosi-
egyhazak-es-vallasi-kozossegek-tanacsa
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/kabitoszerugyi-
egyezteto-forum
Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer: http://www.jaszer.hu/

A jelenleg működő fórumok: 

Ezek mellett tervben van még a Szociálpolitikai Kerekasztal és a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatára hivatott fórum összehívása. 

A részvételiséget erősítheti, ha minél több lehetőség van egymás megismerésére, az aktuális
ügyekben - például krízishelyzet során - való együttműködésre. Erre jó lehetőséget adhat, ha
felállnak olyan önkormányzati hiányterületekre fókuszáló tematikus kerekasztalok, melyekben
hagyományosan civil szervezetek vállalnak szolgáltató, segítő szerepet. Ilyen fórumok
felállításának kezdeményezésével lehetne keresni a Közösségi Részvételi Irodát. 
 
Ezek kapcsán is megfogalmazódott azonban, hogy konkrét célkitűzésre van szükség, nem lehet
általánosságban elvárni a kommunikáció fenntartását. 

A civilek részvételében motiválható lehet az ezzel járó jogkör, például rendeletalkotásban való
szerepvállalás lehetősége, ugyanakkor nem biztos, hogy a formalizált működés a legalkalmasabb
a bevonásra. 

A klasszikus értelemben vett Civil Kerekasztal vagy egy nem formalizált, civileknek szóló fórum
összehívása egy évben egyszer hasznos lehet, akár a tematikus egyeztető fórumokból delegáltak
részvételével, ahol a visszajelzések alapján erősödhet a civil kontroll szerepe, és lehetőséget
adhat az önkormányzatnak is, hogy a folyamatok követésében naprakész legyen. 

A megfelelő rendszer kialakítására felmerült a munkacsoportos előkészítés lehetősége. 

https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/jozsefvarosi-egyhazak-es-vallasi-kozossegek-tanacsa
https://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/kabitoszerugyi-egyezteto-forum
http://www.jaszer.hu/
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Minden szervezetnek van lehetősége bemutatkozni a honlapon: https://jozsefvaros.hu/civil
A “Józsefváros Összefog” Facebook csoportban lehetőség van programok, tevékenységek
promotálására.
Aktuális események hirdetésére lehetőség van a józsefvárosi Infopontokon való
megjelenésre. 
Minden szervezetet arra buzdítunk, hogy iratkozzon fel a Civil Hírlevélre, amelyen keresztül az
aktuális kapcsolódási, és pályázati lehetőségekről adunk hírt:
https://jozsefvaros.hu/civil/75499/iratkozzon-fel-a-jozsefvarosi-onkormanyzat-civil-hirlevelere
A hírlevél jó lehetőséget ad arra is, hogy egymás programjairól értesüljünk. A hírlevélbe civil
szervezet a reszvetel@jozsefvaros.hu email címen keresztül küldhet témát.

Kommunikáció, kapcsolat

A Közösségi Részvételi Iroda szándéka, hogy minél több lehetőséget biztosítson a helyben
működő civil szervezeteknek a bemutatkozásra, tevékenységeik, programjaik terjesztésére. 

A visszajelzések alapján a KRI segítő, összekötő szerepe nagyon fontos és hasznos. A
Humánkapcsolati Iroda az önkormányzattal szerződésben álló szervezetek kapcsolattartását látja
el, a KRI célja, hogy minden szervezet egyenlő esélyekkel kapcsolódhasson be a folyamatokba.
Ennek érdekében folyamatosan monitorozzuk a hivatal működését, fejlesztési javaslatainkat
jelezzük a hivatalnak. 

Minden szervezet járja végig a hivatali utat, ha pedig elakad, akkor jelezze a KRI-nek, hogy a
rendszerszintű hibákat közvetíthessük a megoldásban illetékes fórumok felé. 

A kommunikációra biztosított felületek: 
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https://jozsefvaros.hu/civil
https://www.facebook.com/groups/824890054658931
https://jozsefvaros.hu/civil/75499/iratkozzon-fel-a-jozsefvarosi-onkormanyzat-civil-hirlevelere
mailto:reszvetel@jozsefvaros.hu
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Civil pályázat

Jelenleg 4 területen lehet pályázni: civil, egyházi, nemzetiségi, és sport (utóbbi kapcsán cél, hogy
integrálódjon a civil kiírásba). A pályázati lehetőség megmarad, ám az önkormányzat gazdasági
helyzete miatt kevesebb forrással, így elsősorban programszervezésre alkalmas az elnyerhető
összeg.

A pályázati rendszer átalakítása kapcsán cél, hogy minél több, többféle szervezet kapjon
lehetőséget. Ennek érdekében az egyéni támogatások rendszerének újrakeretezése is szerepet
kap a rendeletben, és minden esetben független bírálók döntése alapján születik meg a végleges
határozat. Ezek mellett cél az is, hogy az elmúlt évben kiírt tematikus, célzott ötletpályázatok
hosszútávon beépüljenek a rendszerbe.
 
A résztvevő szervezetek egyetértettek abban, hogy fontos és jó cél, hogy a pályázati rendszerben
megteremtődjön a teljes egészében online alapú ügyintézés lehetősége (megtartva
természetesen a papír alapú ügyintézés lehetőségét is). 

Ezek a folyamatok a szervezetek visszajelzései alapján alakulhatnak még! 
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25 millió piaci érték alatti helyiség → nem kell versenyeztetni, szerződést lehet
kötni
25 millió piaci érték feletti helyiség → versenyeztetni kell, meg kell hirdetni, ami
hosszú, elhúzódó folyamat lehet

Kesztyűgyár: https://kesztyugyar.hu/teremberles/
H13: https://www.h13.hu/teremkinalat/ (közösségi fejlesztésére lenne

Fido: https://www.facebook.com/fidosz.parkosz/

Helyiségbérlet

Az önkormányzat célja, hogy helyiségbérlettel is támogassa a szervezetek
működését, ezért üres üzlethelyiségek hasznosítására is lehet majd pályázni. A
helyiségbérlet rendszere kedvezményesebb, és rugalmasabb lett, az új támogatási
rendelet alapján ez is pályázati kiírás szerint fog működni, szintén független
bírálókkal. Ez is tesztidőszak, várjuk a visszajelzéseket!

Részletek: https://jozsefvaros.hu/civil/75158/helyisegberleti-lehetosegek-civil-es-
egyhazi-szervezeteknek-a-jozsefvarosi-onkormanyzatnal

A résztvevők visszajelzései alapján egyszerűbb, a folyamatot átláthatóan bemutató
felületre lenne szükség, melyen az igénybe vehető lakások paramétereit tartalmazó
lista is elérhető. 

Jelenleg (és ez a pályázati rendszer kialakítása mellett is megmarad) a helyiséget
igénybe venni akaró civil szervezet a JGK Helyiséggazdálkodási Irodában tud
érdeklődni elérhető lehetőségek iránt (együttműködő kolléga: dr. Guth Csongor
helyiséggazdálkodási irodavezető, https://www.jgk.hu/193-helyiseggazdalkodasi-
iroda). Itt nincsen külön pályázati kiírás, minden esetben érdeklődésre mutatnak
listát. 
Az üres helyiség két úton adható ki: 

Egyéb bérelhető helyiségek/termek: 

      igény, hasznosítására van is önkormányzati akarat)
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Alternatíva Alapítvány
Belvárosi Vívó Sportegyesület
Budapesti Vöröskereszt
C8 - Civilek Józsefvárosért
Civilek a Palotanegyedért Egyesület
Félúton Alapítvány - Orczy Szenvedélybetegek nappali Klub
Grundkert közösségi kert
Harmónium Egyesület
Kék Pont Alapítvány
Közélet Iskolája
Lépjünk, hogy léphessenek! KözhasznúEgyesület
Levegő Munkacsoport országos Környezetvédő Egyesület
Magyarországi Dúlák Egyesülete (MODULE)
Mozgással az egészséges jövőért Egyesület
Rosa Parks Alapítvány
Rotary Club Budapest-Margitsziget
Szigony-utitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú
Nonprofit Kft
Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület
TIT Kossuth Klub Egyesület
Új Világ Egyesület
Vasas Művészegyüttes Alapítvány

A fórumra regisztrált, ill. résztvevő szervezetek: 
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