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Tisztelt Képviselő-testület!

A  Belügyminisztérium  Jogszabály-előkészítő  és  Koordinációs  Főosztálya  -  4  témában  - 
pályázatot hirdetett bűnmegelőzési projektek megvalósítására.
Az MH Líceum Alapítvány - „A gyermekek és fiatalok közötti erőszak, valamint a fiatalok 
áldozattá  és  elkövetővé  válásának  megelőzésére  komplex  modellprogram  kialakítása  és 
megvalósítása;  illetve  a  rendőrség,  a  nevelési  és/vagy  oktatási  intézmény  és  fenntartója, 
valamint  civil  szervezetek  együttműködésének  fokozása  e  témakörben”  -  a  hivatkozott 
pályázati kiírás 3. komponense tárgykörében nyújt be pályázati programot.
A pályázatot 2011. január 20-ig kell benyújtani, a támogatott projektet 2011. március 16-ig 
meg  kell  kezdeni  és  2011.  május  15-éig  be  kell  fejezni.  A  pályázat  részét  képező 
Együttműködési  megállapodáshoz  (melléklet)  szükséges  az  önkormányzat  elvi  támogató 
aláírása.
Az  MH Líceum Alapítvány 2009-ben a RÉV 8 Zrt-vel  kötött  szerződés  keretében nyert 
jogot arra,  hogy közreműködhessen a Magdolna II.  programban. Az alapítvány resztoratív 
technikák  alkalmazásával  tartott  az  iskolákban  fellépő  erőszak  megfékezésére 
csoportfoglalkozásokat  négy  Józsefvárosi  Önkormányzat  által  fenntartott  közoktatási 
intézményben  (Vajda  Péter  Ének-zenei  Általános  és  Sportiskola,  Losonci  Téri  Általános 
Iskola,  Németh  László  Általános  Iskola,  Lakatos  Menyhért  Józsefvárosi  Általános 
Művelődési  Központ),  valamint  –  együttműködésben  az  iskolákkal  –  a  Kesztyűgyár 
Közösségi  Házban szervezett  tanoda-jellegű foglalkozássorozatot  a  fenti  iskolák  rászoruló 
diákjai számára. A program 2010. május végéig tartott, melynek folytatása szükséges volt a 
következő tanévben is. 2010. december 31-ig a Losonci Téri Általános Iskolában és a Lakatos 
Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központban folytatták a projektet, mely 2011. 
január 1-jétől anyagi fedezet hiányában szünetel. 
A belügyminisztériumi pályázathoz szükséges - mellékelt - Együttműködési megállapodás a 
Losonci  Téri  Általános  Iskolát  és  a  Lakatos  Menyhért  Józsefvárosi  Általános  Művelődési 
Központot  jelöli  meg  a  projekt  megvalósításának  helyéül.  A  pályázat  kedvező  elbírálása 
esetén  az  erőszak  elleni  program  folytatódhatna  a  két  oktatási  intézményben.  Az 
önkormányzatnak csak elvi, illetve együttműködési szándékát kell kifejeznie a pályázatban, 
anyagi kötelezettségvállalás nem terheli. 



Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elviekben  támogatja  az  MH  Líceum  Alapítvány  részvételét  a  Belügyminisztérium 
Jogszabály-előkészítő  és  Koordinációs  Főosztálya  által  meghirdetett  pályázaton, 
bűnmegelőzési projektek megvalósítása érdekében, azzal, hogy anyagi támogatást nem 
nyújt részére.

2. felkéri  a  polgármestert  határozat  mellékletét  képező Együttműködési  megállapodás 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. január 19.

Budapest, 2011. január 10.

 Sántha Péterné
    alpolgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

          Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

1. sz. melléklet 



Együttműködési megállapodás1

1.)  Jelen  együttműködési  megállapodás  aláírásával  a  Felek megállapodnak,  hogy  a 
Belügyminisztérium  BŰNMEGELŐZÉSI  PROJEKTEK  MEGVALÓSÍTÁSÁRA  kiírt  pályázati 
felhívására benyújtott Kis-Magdolna című pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) jelen 
megállapodás keretei közötti együttműködéssel valósítják meg.

Felek megállapodnak, hogy a hivatkozott pályázati kiírás 3. komponense tárgykörében nyújtanak be 
pályázati programot:

„A gyermekek és fiatalok közötti erőszak, valamint a fiatalok áldozattá és elkövetővé 
válásának megelőzésére komplex modellprogram kialakítása és megvalósítása; illetve 
a  rendőrség,  a  nevelési  és/vagy  oktatási  intézmény  és  fenntartója,  valamint  civil  
szervezetek együttműködésének fokozása e témakörben.”

Felek tudomásul veszik, hogy a hivatkozott pályázat beadási határideje 2011. január 20, a tervezett 
projekt megvalósítására rendelkezésre álló időkeret a pályázati kiírás szerint 2011. március 01 – 2011. 
május 15.

Az együttműködési  megállapodás aláírása kifejezi  az együttműködő tagok azon szándékát,  hogy a 
projekt lezárását követően a projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a jövőben is 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további fenntartását lehetőségeikhez képest biztosítják.

2.) Az együttműködés tagjai az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél megvalósításában 
a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek és költségvetésnek megfelelően a jelen meg-
állapodás keretei között részt vállalnak. Az együttműködés tagjai:

Szervezet neve Képviselő neve

1. együttműködés 
vezetője: MH Líceum Alapítvány Braun József

2. együttműködő tag: Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Dr. Kocsis Máté

3. együttműködő tag: Közösségi  Szolgáltatások  Ala-
pítványa Magyarország Negrea Vidia

3.) A főpályázó az együttműködés vezetője és a megvalósító szervezet. Az együttműködés fenntartása,  
megfelelő  működtetése  és  a  tagok  közötti  koordinációs  feladatok  ellátása  az  együttműködés 
vezetőjének kötelezettsége. A támogatás kedvezményezettje (főpályázó) a pályázatban foglaltak meg-
valósításáért,  a  támogatás  szabályszerű  és  szerződésszerű  felhasználásáért  a  támogatónak  egy-
személyben  tartozik  felelősséggel. Ez  a  rendelkezés  nem érinti  az  együttműködés  tagjainak  jelen 
megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért egymással szemben fennálló felelősségét. Az együtt-
működő tagok teljesítésének elmaradásából,  illetve a  késedelmesen történő teljesítéséből  származó 
károkat az együttműködés vezetője azokra a tagokra terhelheti, akiknek az felróható.

4.) A projekt megvalósítása érdekében az együttműködés tagjai az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

Szervezet neve Feladatok2

1. együttműködés 
vezetője:

MH Líceum Alapítvány teljeskörűen ellátja  a  projekt  menedzs-
ment feladatait, ezen belül különösen
- biztosítja a szakmai irányítást
- biztosítja  a  projekt 

programszerű bonyolítását
- biztosítja a konzorciumon kívüli 

szervezetek  és  szakemberek 
szükséges mértékű bevonását

- heti  rendszerességgel  stábot 
szervez  és  vezet  a  projekt 
munkatársai  részvételével.  Itt 

1 A pályázatot megvalósító valamennyi szervezet az együttműködési megállapodás részese.
2 A feladatokat a pályázatban szereplő feladatokra utalással tömören célszerű rögzíteni.



feldolgozásra kerülnek az elmúlt hét 
történései  és  meghatározásra 
kerülnek a következő hét teendői.

- biztosítja  a  projekt 
likviditásának fenntartását

- ellátja  a  számviteli,  pénzügyi 
feladatokat

- tartja a kapcsolatot a pályázatot 
bonyolító  szervezetekkel, 
hatóságokkal

- ellátja a projekt dokumentációs 
feladatait

- közreműködik  a  médiastratégia 
realizálásában

- rendszeresen  egyeztet 
konzorciumi partnereivel

teljeskörűen  ellátja  a  projekt  szakmai 
feladatait, ezen belül különösen
-  a  projekt  két  helyszínén  (Lakatos 

Menyhért ÁMK és Losonci téri Álta-
lános Iskola) biztosítja a projektvég-
rehajtáshoz szükséges humán erőfor-
rást

- resztoratív  szemléletű  foglalkozáso-
kat vezet a fiatalok közötti  erőszak, 
valamint a fiatalok áldozattá és elkö-
vetővé  válásának  megelőzése  céljá-
ból

- kortárs mediáció megvalósítását elő-
segítő képzéseket tart a fiatalok szá-
mára

- resztoratív  szemléletű  konfliktuske-
zeléseket kezdeményez és vezet a két 
iskola  konfliktusba  keveredett  tanu-
lói köré

- az iskolai  erőszak megelőzése érde-
kében  szakképzett  munkatársaival 
(facilitátor,  mediátor,  mentálhigié-
nikus stb.) mentorálást biztosít a két 
iskola arra rászoruló fiataljai számára

- u.n.  inservice  módon  továbbképzés-
ben részesíti a két iskola programba 
bekapcsolódó munkatársait

- a diákok – pedagógusok – szülők - az 
oktatási  intézmény  fenntartójának 
kapcsolata javítása érdekében reszto-
ratív  szemléletű  u.n.  tisztázó  meg-
beszéléseket  kezdeményez  és  vezet, 
valamint szakmai fórumokat szervez

2. együttműködő 
tag:

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

- mint  intézményt fenntartó, 
kijelöli  a  Lakatos  Menyhért  ÁMK-t 
és a Losonci téri Általános Iskolát a 
projekt terepéül

- a  projekt  támogatását 
egyértelműen kinyilvánítja

- biztosítja,  hogy  az  érintett 
intézmények  aktívan  részt 
vehessenek a projektben



- képviselőin keresztül rendszeres 
időközönként  tájékozódik  a  projekt 
haladásáról

- közreműködik  a  médiastratégia 
realizálásában,  különösen  a  kerület 
újságjában segíti a projekt tárgyában 
készült írások megjelentetését

- a  projekt  időtartama  alatt  a 
projekt  helyszínein  felmerülő 
konfliktusok  kezeléséhez  kikéri  az 
MH Líceum Alapítvány véleményét, 
a  megoldási  alternatívák  között 
előnyben  részesíti  a  konszenzusra 
törekvő  megoldásokat,  a  resztoratív 
metodikákat

-  rendszeresen  egyeztet  az 
együttműködés többi tagjával

3.) Közösségi  Szolgáltatások  Ala-
pítványa Magyarország

- a projekt munkatársai, valamint 
a  Lakatos  Menyhért  ÁMK  és  a 
Losonci  téri  Általános  Iskola 
munkatársai számára egyéni és/vagy 
csoportos szupervíziót biztosít

- szakmai  konzulensként 
támogatja  a  projekt  munkatársai 
tevékenységét

- közreműködik  a  szakmai 
fórumok  előkészítésében,  ill. 
bonyolításában

- a  projekt  törekvéseit  és 
eredményeit  nemzetközi 
kontextusban is  segíti  értelmezni  és 
értékelni.

- rendszeresen  egyeztet 
konzorciumi partnereivel

5.) A projekt tervezett költségvetése 5.085.000 Ft. Az együttműködés tagjai a projekt megvalósításá-
hoz az alábbi saját pénzbeli  hozzájárulásukat adják, melyek összesen a projekt teljes költségének 15 
%-át képezik, az alábbi megoszlásban:

Szervezet neve Hozzájárulás formája és mértéke

1. együttműködés 
vezetője: MH Líceum Alapítvány 785.000 Ft

2. együttműködő tag: Budapest  Józsefvárosi  Önkor-
mányzat            0 Ft

3. együttműködő tag: Közösségi Szolgáltatások Ala-
pítványa Magyarország            0 Ft

összesen: 785.000 Ft

6.) A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejött dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra3: 

A projekt megvalósítása során eszközbeszerzésre nem kerül sor.

A projekt során keletkezett szellemi alkotások tulajdonjoga az együttműködés vezetőjét illetik meg. 
A projekt együttműködő tagjai felhasználási jogot nyernek akár közzététel,  akár publikáció, akár 
egyéb kutatáshoz való felhasználás formájában történő hasznosításra.

3  tulajdonjogok, használati jogok, és egyéb más jog részletezése

A pályázati programban létrejövő alkotásokra a Belügyminisztérium felhasználási jogot nyer akár közzététel, akár 
publikáció, akár egyéb kutatáshoz való felhasználás formájában történő hasznosításra.



7.) Jelen együttműködési megállapodást csak rendkívüli felmondással jogosult az együttműködés tagja 
egyoldalúan megszüntetni, az együttműködés vezetője erre nem jogosult. 
Rendkívüli  felmondásra  csak  a  másik  tag  súlyos  szerződésszegése,  vagy  olyan  ok  alapján  van 
lehetőség,  amely  a  szerződésszerű  teljesítést  lehetetlenné  teszi.  Ez  utóbbi  esetben  az  érintett  
együttműködő tag a felmondását megelőzően köteles egyeztetést kezdeményezni az együttműködés 
vezetőjénél  a  projekt  céljának  elérése  érdekében.  A  együttműködésből  kiváló  tag  köteles  az 
együttműködés  vezetőjének  a  kiválás  időpontjától  számított  10  napon  belül  a  rábízott  anyagi 
eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa végzett szakmai munkáról  
beszámolni. Köteles továbbá a – jelen együttműködési megállapodás keretében – használatába kapott  
vagyontárgyat  az  együttműködés  vezetőjének  haladéktalanul,  ellenszolgáltatás  nélkül 
visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a projekt céljaira felhasználni.

8.) Az együttműködés vezetője jogosult és köteles az együttműködésből kizárni azt a tagot, akinek 
tevékenysége, működése a projekt megvalósítását veszélyezteti. Az együttműködés vezetője köteles a 
kizárás  írásos  indoklását  a  Magyar  Államkincstár  területileg  illetékes  Állampénztári  Irodájának 
megküldeni.  Kizárás  esetén  az  elszámolás  tekintetében  a  7.)  pontban  írt  rendelkezéseket  kell  
alkalmazni.

9.)  Az  együttműködési  megállapodás  nem  szűnik  meg  a  7.)  és  8.)  pontban  foglaltak  esetében,  
amennyiben az együttműködésben maradó tagok új együttműködő tag bevonása mellett vagy anélkül a 
megállapodást 30 napon belül megfelelően módosítják, és ahhoz a támogató hozzájárul.

10.) Jelen együttműködési megállapodás a pályázat és a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét  
képezi, és osztja annak jogi sorsát. 
Ennek  értelmében  a  támogatási  szerződésnek  a  lejárta  előtti  megszűnése  jelen  együttműködési 
megállapodás  megszűnését  vonja  maga  után.  Az  együttműködési  megállapodás  csak  írásban 
módosítható, melyhez a támogató hozzájárulása szükséges.

Felek jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést követően, mint szerződési 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Budapest, 2011. január   „….”

.............................................. 
MH Líceum Alapítvány

képviseletében
Braun József

együttműködés vezetője

P.H.

..............................................
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében

Dr. Kocsis Máté
polgármester

együttműködő tag

P.H.

..............................................
Közösségi Szolgáltatások Ala-

pítványa Magyarország
képviseletében
Negrea Vidia 

együttműködő tag

P.H.
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