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Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 
63-67.,  adószáma:  15508009-2-42,  statisztikai  törzsszáma:  15508009-7012-511-321-01, 
képviselője dr. Kocsis Máté polgármester) a továbbiakban, mint Főpályázó, 

másrészről a

Magdolna  Negyedi  Szomszédsági  Tanács (MANESZOTA)  lakossági  érdekképviseleti 
szervezet (képviseli: Frank Sándor elnök, lakcíme: …. Budapest, ………..) a továbbiakban, 
mint Együttműködő partner, 

(együttesen Felek) között az alábbiak szerint.

1. A  Belügyminisztérium  2010.  december  21-én  bűnmegelőzési  pályázatot  tett  közzé 
egyebek  között  helyi  és  települési  önkormányzatok  részére.  A  Főpályázó  a  pályázat 
„Szegregált,  deprivált  települések,  településrészek,  zárványtelepülések,  és  más  módon 
hátrányos  helyzetű  települések  közbiztonságának  fokozása  a  társadalmi,  szociális, 
közművelődési integráció elősegítésével” 2. komponensére 2010. január 20-án pályázatot 
nyújt be. A pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítása érdekében a Főpályázó az 
Együttműködő partnerrel együttműködési megállapodást köt.

2. Jelen  együttműködési  megállapodás  keretében  a  Felek  vállalják,  hogy  a  pályázat 
megvalósításának  megkezdésétől  (legkésőbb  2011.03.16.)  egészen  a  beszámolási 
kötelezettség  pályáztató  általi  elfogadásáig  együttműködnek  a  pályázatban  foglalt 
tevékenységek teljes körű megvalósításában. A vállalt tevékenységek felsorolása:

1. Önkéntes alapon szerveződő segítő és közösségépítő hálózat kialakítása, fenntartása

1.1 Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) elindítása a Magdolna-negyedben

1.2 „Szívességi háló” kialakítása a városrészben

1.3 Szomszédsági klubhálózat kialakítása

2. Rendszeres multiszektorális közösségépítő tevékenységek megvalósítása

2.1  Utcaszintű,  utcák  közötti  sportrendezvények,  negyed-  bajnokságok  szervezése 
közösségépítő rendezvények keretében.

2.2 Lakossági bűnmegelőzési tanács kialakítása
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3. Bűnmegelőzési civil hírlánc és fórumrendszer kifejlesztése és működtetése

3.1 Lakóépületekben rendezett beszélgetések közbiztonságról és a helyi lakók közös 
ügyeiről

3.2 Civil hírlánc és fórumrendszer kialakítása

4. Szakmaközi közös járőrözés a szomszédsági rendőrökkel

3. Tekintettel  arra,  hogy  a  Magdolna  Negyedi  Szomszédsági  Tanács  lakossági 
érdekképviseleti  szervezet  nem  bejegyzett  non-profit  szervezet,  a  pályázat 
megvalósításában  vállalt  kötelezettségeket  a  Képviselő-testület  …/2011.  (01.19.)  sz. 
határozatában  a  pályázat  megvalósító  szervezeteként  kijelölt  Józsefvárosi  Közösségi 
Házak Nonprofit Kft. által kötött megbízási szerződések szabályozzák majd. 

4. Felek jelen együttműködési megállapodás keretében kölcsönösen megállapodnak abban, 
hogy  a  projekt  megvalósításának  teljes  időszakában,  bármifajta,  a  nyilvánosság  felé 
történő  tájékoztatás  esetében  az  együttműködő  felet  megnevezik,  illetve  logójukat 
feltüntetik.

5. A  megvalósítandó  program  lebonyolítása  érdekében  Felek  vállalják,  hogy  e 
tevékenységgel  kapcsolatban,  egymást  mindenről  tájékoztatják,  a  program 
végrehajtásában egymást kölcsönösen támogatják.

Budapest, 2011. január …

Dr. Kocsis Máté Frank Sándor

polgármester MANESZOTA, elnök
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