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Budapest Józsefvárosĺ Onkoľmá nyzat
Képviselő.testĺilet e számára

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény

A Képviselő.testület af0I1. október 6-i ülésén, a38712011. (x.06') szźlm,Úhatározatźlban elfogadta a

Lakhatási, Él"tuit"li, Lelki-segítségnffitási és Egzisztenciateremtési Közösségi Progľamot
pÉler-ľrogram).

ĺ' I.ÉrBr-Program elfogadását követeőn annak végľehajtása éľdekében a Képviselő-testtilet t<jbb

döntést hozott. A 40glfo11. (X.20.) számu határozatźtban döntött az egyéní esetkezelésért, a

Programban ľésztvevő önkormányzati és külső szervezetek részvételének koordiná|źsáért

felelős szakmai műhely, a rÉLBr-pont kialakításáról és miĺködtetéséről. ÉRKEZETT l

Előterjesztő: đr. Kocsis Máté polgármester

sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a lnĺ,Bx-Progľamban kiizreműködő Baptista Szeretetszolgálattal és

az --Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarországga| kiitendő egyůittműktidési

megállapodás megkiitésére

A napirendet nyílt ülésen kell taĺgyalĺi, ahatározat elfogadásźlhoz egyszerú szavazattobbség

szükséges

ElorÉszÍro sznRveznľl pcy sÉc : J egy zói Kabinet

KÉszÍreľľĺ: Jegyzoi Kabinet Jogi Csoport
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźlt o zati j av aslat a bizottság szttmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő.

testĺiletnek az eloteriesztés megtáľgy a|ásźi.
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A408lf0I1' (X.20.) száműhatározatźtnak 5. pontjában a LELEK-Program foglalkoztatási és lakhatási
részprogramjának központjaként a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálatot jelĺjlte ki.

A 46I/f0I1 . (XI. l7.) szźtmű képviselő-testtileti határozat dontést tarta|maz többek között Szolidaritási
akcióról (pénzbeli és természetbeni adományok elfogadása)' kizärő|ag a lÉLpr-program keretében
felhasználható ĺĺnkormányzati tulaj donban álló lakásokľól.

A 461l20t1. (xI.17.) számr'i képviselő-testüIeti határozat 9. pontja szerint:

,,A Képviselő-testüIet úgł dönt, hogł

a) elfogadja a Baptista SzeretetszolgáIat - előterjesztés mellékletét képező _ egilttműkodési
szándłźkát a LELEK-Programban való részvételre vonatkozóan.

b) elfogadja az Üdvhadsereg Szabadegyhaz Magłarország - előterjesztés mellékletét kepező _
eg1úttműkodési szóndékát a LELEK-Programban való résnételre vonatkozóan, amely
lehetővé teszi a Budapest VIII. kerület Dobozi u. 29. sz. alati Új Reménység Hóza Férfi
Hajléktalan SzĺźĺIón 5 férőhely igénybevételét az önkormányzat számára, valamint kifejezi
tovóbbi együttműkodési szándékát a hajléktalan emberek családi kapcsolatrendszerének
helyreáIlítása érdekében a családsegítés és a głermekek ótmeneti otthona tertiletén.

c) felkéri a polgármestert, hogy az a) és b) pont szerinti eg1,lüttmĺiködési mególlapodasok
részletes feltételeiľe vonatkozóan készítsen előterjesztést a Kźpviselő-testĹilet 20] 1. december
havi első ülésére.,,

E gy üttmíĺkö dési megdllapo dds o k

Az előterjesztés |. számű mellé|ĺletét a Baptista Szeľetetszo|gá|atBgyházi Jogi Személlyel kötendő
együttműködési megállapodás teľvezete képezi.

Az Önkormányzat és a Baptista Szeľętetszolgźiatközöttkötendő együttmiĺködési megállapodás szerint
kiemelt együttműködési teľülete :

a lÉlpr-pont mint az egyéni esetkeze|ésért, a LÉLEK-Progľamban tésfuevő onkoľmányzati és
külső szervezetek részvételének koordinálásáért felelős szakmai műhely szakmai módszeľtanának,
működési technikáinak kidolgozásában való részléte|, tanácsadás, snlpewiziő;

a szakmai módszeľtan gyakorlatba való áttiltetése során folyamatos szakmai támogatás a LÉLEK-Pont
munkatársa i számár a, a team-ü| éseken, esetmegbeszéléseken való részvétel ;

együttműködés a lÉLpr-program komplex foglalkoztatźsi és lakhatási alprogľamját végrehajtó
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálattal, szakmai tanácsadás mind az alprogram kidolgozása, mind
annak megvalósítása során;

a lÉlBr-progľam komplex foglalkoztatási és lakhatási részprogramj tha be nem vonható, nem
foglalkoztatási rehabilitációt igénylő hajléktalan személyek elhelyezése, igény esetén az egyéni
esetkezelés átmeneti v agy v ég|eges átvállalása.

Az előterjesztés f. számú mellékletét képezi az Üdvhadseľeg Szabadegyhán Magyaroľszágga|
kötendő eryüttműködési megállapodás tervezete.

A megállapodás tervezet szeľint az Üdvhadsereg Szabadegyhźlz Magyarország aLÉLBK-Progľamban
rész|vevő azon hajléktalaĺok részéte, akik alkalmasak a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szo|gá|atná| a
foglalkoztatásľa és a LELEK-Ponton működő szakmai team írásbeli javaslatával ľendelkeznek az
általa működtetett ,,Új ReménységHźna,, Féľfi Hajléktalan Szállón (1086 Budapest, Dobozi u.29.)
részükre 5 féľőhelyettaľt fenn.

Mindezek alapján kéľem az alábbi határozati javaslat elfogadását.



IIaľÁnoz.łTI JAVASLÁ'T

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

elfogadja az onkormźnyzat és a Baptista Szeretetszo|gźĺ|at Egyházi Jogi Személy
(székhely 1111 Budapest, Buđafoki ift 34lb) kĺjzött, határozat|arl időre kötendő,
egyĹittmúködési megállapodást - a ĺÉrpK-Program célkitíĺzéseinek végľehajtása
érdekében - az e|oterjesztés 1 . szźlmumelléklete szerinti taľtalommal.

elfogadja aZ onkormányzat és az Üdvhadseľeg Szabadegyház Magyarcrszág
(székhely: 1063 Budapest, Bajnok u. 63.) között, határozat|an időrę kötendő,
egyiittmfüödési megállapodást - a LELEK-Program célkitrĺzéseinek végľehajtása
érđekébęn - az e|óterjesztés 2. sztlmu melléklete szerinti taľtalommal.

felkéri a polgármesteľt, hogy az I. és 2. pont szerinti egyiittműkĺidési megállapodások
alźirástra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2011'decembeľ0l.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 201 1. november f5.
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Együttm íi ködési megállapodás

me|y |étĘött egyrészrő|

Dr Kocsis Máté po|gármester á|ta| képvise|t Budapest Főváros Vll|. kerti|et Józsefvárosi
önkormányzat (szđrrle|y:,ĺ082 Budapest, Baross u. 63-67'), mint onkormányzat,

másrészről

Mi|etics Marce|l á|taI képviselt Baptista Szeretetszolgálat Egyházl Jogi Személy (székhe|y:
1111 Budapest, Budafoki út 34/b, öná|ló képvise|ője: Szenczy Sándor e|nök), mint Partner

- a továbbiakban egyÜttesen Fe|ek - között az a|ulírott he|yen, napon és fe|téte|ek me||ett:

Preambulum

Az tnkormányzat Képvise|ő{estÜ|etének 40912011. (X. 2o.) számÚ határozata a|apján,
2011. november ,1' napjáva| elindu|t a lÉter (Lakhatási, É|etviteli, Lelki-segítségnyújtási,
Egzisztencia-teremtési Kozösségi) Program (továbbiakban: Program) e|ső fázisa' A Program
a Vl|l' kerĹlletben hajlékta|anná vá|t szemé|yek felkaro|ását, rehabi|itácĺóját, mentorá|ását'
m u nká|tatását és megfele|ő színvona|ú tartós e|helyezését szo|gálja.

A Pańner mint több szociális terü|et, kü|onösen haj|ékta|an szemé|yek, idősek, fogyatékosok,
szenvedé|y és pszichiátriai betegek e||átására szakosodott és je|entős tapasztalatokka| bíró
szo|gá|tató, aki a Baptista Egyház, illetve anya, |eány és testvér intézményein keresztü| |átja

e| kÜ|detését, nevezetesen a rászoru|ó emberek igényeinek a támogatását, függet|enü|
származásuktó|, nemzetiségüktől, va||ásuktó|, bőrszínÜktő|, va|amint a katasztrófát
szenvedók mentését és segítését. Partner a budapesti haj|éktan e||átási intézményrendszer
egyik meghatározó szerep|ője, több száz fós haj|éktalan férőhe||ye| és szakemberei révén
hosszabb mú|tra visszatekintő, kieme|kedő szakmaitapaszta|attaI rende|kezik.

Az egvÜttmĹĺkodési meqá|lapodás cé|ia és tárqva:

Fe|ek egyetértő|eg rogzítik, hogy közottük létrejött tárgybani egytlttműkodési megá||apodás
cé|ja az Önkormányzat á|ta| elindított LELEK-Program kapcsán a |ehető |egszé|esebb
mértékben, a |ehető |egtöbb témakörben és |egszorosabb szakmai együttműködés
kia|akítása, ezze| is teijesítve az Önkormányzat LÉLEK-Program célkitűzéseit és
végrehajtását, továbbá így hasznosítva a Partner szé|es korű tapaszta|atait és szakmai
tá m og atás át az a|ábbi résztémako rökben :

o pľo$ľäÍT1 cé|kitűzésein be|ü| a megva|ósu|ási |ehetőségek kia|akítása, a|ternatívák
szakmai értéke|ése,

o pľo$ľäm első fázisának végrehajtásában részvétel,
o pľo!||.äľÍ elsó fázisa során ke|etkező tapaszta|atok fe|do|gozása,
. tapaszta|atok fe|do|gozása révén visszacsatolás a program cé|kitűzéseihez és

megva|ósításához, és
. egyéb az Önkormányzat á|ta| fe|kért kapcso|ódó témakörben a tapaszta|atok

átadása, javasIatok készítése.

Kieme|t eovuttműködési terü|etek:



Fe|ek az e|ózetes tárgyalások során a tÉlerc-Program kapcsán az a|ábbi terÜ|eteket
azonosították, mĺnt a jelenleg kieme|ten keze|endő témakörok:

. A LÉLEK-Pont, mint az egyénĺ esetkeze|ésért, a LÉLEK-Programban résztvevő
onkormányzati és kü|ső szervezetek részvételének koordiná|ásáért fe|e|ős szakmai
műheIy szakmai módszertanának, műkodési technikáinak kidolgozásában való
részvéte|, tanácsadás, szupervízió;

o A szakmai módszertan gyakor|atba való átü|tetése során fo|yamatos szakmaĺ
támogatás a tÉteK-Pont munkatársai számára, a team-ü|éseken,
esetmegbeszé|éseken va|ó részvéte|;

. Együttműködés a LÉLEK.Program komp|ex fog|a|koztatási és |akhatási a|programját
végrehajtó JózsefvárosiVárosuzeme|tetési Szolgá|atta|, szakmaitanácsadás mind az
aIprogram kido|gozása, mind annak megva|ósítása során;

. A LÉLEK-Program komp|ex fogla|koztatási és |akhatásĺ részprogramjába be nem
vonható, nem fog|aIkoztatási rehabiIitációt igény|ő haj|ékta|an szemé|yek eIhe|yezése,
igény esetén az egyéni esetkezelés átmeneti vagy vég|eges átvá|lalása.

Fe|ek vá|la|ásai:

Önkormányzat kĺjelenti, hogy az ezen egyÜttműködési megál|apodásban fogla|tak a|apján a
Partnert megfe|e|ően bevonja a LELEK-Programba, részére a megfe|e|ő időben, formában
és rész|etezésben az információkat rende|kezésre bocsátja.

Partner vá||a|ja, hogy a rendelkezésére bocsátott információk a|apján, |egjobb szakmai
tudása szerint, a Program cé|jait szem e|őtt tartva do|gozza ki indoko|t szakmai javaslatait,
megfe|e|ően kitérve a |ehetséges a|ternatívákra és meghatározott okbó| e|vetett
Iehetőségekre is.

Önkormányzat kijelenti, hogy a lÉter-Program kapcsán Partner szakmaĺ javaslatait
döntései e|őtt megfonto|ja, szÜkség esetén megfele|őn bevonva a Partnert is'

KapcsoIattartás. dokumentáció:

Felek az egyuttműködési megá|lapodás végrehajtása kapcsán kijelo|ik az a|ábbi
elérhetőségekkeI rendeIkező kapcsoIattartókat:

Önkormányzat:

Név:

Emai| cím:

Mobĺlte|efon:

Partner:

Név:

Email cím:

Mobiltelefon:

Fe|ek a kapcso|attartók szemé|yét érintő köz|éseket ĺrásban, igazo|ható módon kote|esek
közo|ni a másik fé||e|.

Szemé|yes részvéte||eI történő egyeztetés során felek a megbeszé|és tańaImáról, a
fe|adatokró| és azok vé9rehajtásárő|, a döntésekről írásbe|ĺ em|ékeztetót készíthetnek.



Titoktartási rendeIkezések:

Fe|ek kote|ezettséget vá||a|nak arra, hogy je|en egyÜttműködési megá||apodás időtartama
a|att, továbbá annak bárme|y okbó| történő megszűnését kovetően - időbe|i korlátozás né|kÜl

bárme|yik fé| á|ta| Üz|eti titoknak, Vagy bizaImas információnak minősített minden
információt és adatot biza|masan keze|nek és megőriznek, ezeket a másik fé| e|őzetes,
írásbe|i hozzájáru|ása né|kü| egyik fél sem hozhatja nyi|vánosságra, Vagy i|letékte|en
harmadik szemé|y tudomására. Ezen kötelezettség nem Vonatkozik azon információra,
amely

- közismert,

- amelyről a fogadó félnek már tudomása vo|t,

- ame|yet harmadik fé| részére kor|átozás né|ku|fe|fedtek,

- Vagy amelynek fe|fedését jogszabá|y vagy rende|et írja e|ő.

Partner az együttműkodési megá||apodás fenná||ása alatt és az együttműködési
megá||apodás megszűnését követően is köte|es megőrizni az Önkormányzat
tevékenységével, annak el|átásáva| kapcsolatban tudomására jutott szemé|yes adatot,
á||am-, szolgálati titkot, va|amint minden o|yan adatot, tényt vagy korĹi|ményt, ame|yet az
Önkormányzat nem kote|es törvény előírásai szerint a nyi|vánosság számárahozzátérhetővé
tenni. Pańner köte|es továbbá gondoskodni arró|, hogy e rende|kezéseket ve|e kapcsolatban
á|ló természetes és jogi szemé|yek, közreműködők, te|jesítési segédek is megtartsák.

Partner az egyÜttműkodés teljesítése során az tnkormányzat részéról tudomására,
bińokába jutott minden adatot, információt csak ezen együttműködési megá||apodás szerinti
kötelezettségeinek te|jesítéséhez használhatja fe|, az együttműködési megá||apodás
megszűnését követően ezen adatokat, információkat köte|es az Önkormányzat részére
visszaadni, i||etve adathordozóiró| torolni, i||etve megsem misíteni.

Fe|ek tudomásu| veszik az Önkormányzat közérdekű műkodése kapcsán hatá|yos
adatvédelmi és egyéb kapcso|ódi kötelezettségeket.

Szellemi tulaidonioq:

Partner vá||alja, hogy az tnkormányzatnak te|jes körű, kizáró|agos fe|használóijogot biztosít
a te|jesítésként átadott információkra. A Partner kije|enti, hogy a je|en együttműködési
megá|lapodásban meghatározott fe|adatok elvégzése során |étrejövő sze|lemi a|kotások
kizáró|agos szerzoi jogi jogosu|tja, vá||a|ja, hogy je|en egytlttműködési megá|lapodás
fe|téte|ei szerint az Önkormányzat részére kizáró|agos és időbe|i, va|amint terü|etĺ korlátozás
né|kü|i fe|haszná|ási engedé|yt ad a sze||emi alkotások fe|haszná|ására, a jogszabá|yok á|ta|

meg határozott keretek kozött.

Partner kĺjelenti, hogy az á|ta|a e|készített sze||emi alkotások egyedÜ|i szerzői jogijogosultja,
il|etőleg jogában á|| a sze||emi alkotások fe|haszná|ási jogainak je|en egyÜttműködési
megál|apodás szerint töńénő átruházása, és harmadik szemé|ynek nincs o|yan joga, amely
az tnkormányzatra jelen egyuttműkodési megá||apodássa| átruházott fe|használási jogok
gyakor|ását akadá|yozná vagy kizárná.

A sze||emi a|kotások véde|mi ideje alatt az onkormányzat megszezi a szel|emi a|kotások
rögzítésére, tobbszörözésre, terjesztésére, a művek nyiIvánossághoz közvetítésére,
nyi|vános e|őadására, átdo|gozására vonatkozó, harmadik szemé|ynek átengedhető, terÜ|eti
kor|átozás né|kÜ|i, a művek, műrész|etek védeImi idejének te|jes ĺdőtartamára szoIi
feIhaszná|ási jogokat.



onkormányzatot megi||eti a szellemi aIkotások egészének Vagy bármely részének
átdolgozásához, módosításához, rövidítéséhez, kibővítéséhez, tańalmi és/vagy formai
javításához va|ó jog, valamint abbó| kivonatok, adaptációk és vá|ogatások készítéséhez,
közzététe|éhez, terjesztéséhez és egyéb hasznosításához va|ó jog.

Önkormányzat' a je|en együttműködési megá||apodássa| kizáró|agos módon megszerzett
jogainak egészben vagy részeiben harmadik szemé|yek részére történő átengedésére is
jogosult.

Az eqvÜttműködési meoá||apodás hatá|va:

Fe|ek je|en együttműkodési megá||apodást annak a|áírásátó| számĺtva határozat|an időre
kotik.

Veqves rendeIkezések:

Je|en együttműködési megállapodást Fe|ek közos megegyezéssel írásban, bármikor
módosíthatják, i||etve megszÜntethetik' Az egyÜttműködési megá|ĺapodást bárme|yik fé|,
rendes fe|mondássa| 30 napos határidőve|, indoko|ás né|kÜ|, a másik félhez intézett és
címzett, igazolt módon e|juttatott, egyolda|ú nyi|atkozatával megszÜntethetĺ.

Fe|ek rogzítik, hogy ezen egyÜttműkodési megá||apodás 3 egymássa| megegyező tarta|mú
pé|dányban készü|t azza|, hogy az egyuttműködési megá||apodást annak e|o|vasása és
értelmezése után, mint akaratukka| mindenben megegyezőt jóváhagyó|ag írták a|á'
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Együttműködési megállapodás

me|y létrejott egyrészrő|

Dr Kocsis Máté polgármester á|ta| képvise|t Budapest Főváros V!||. kerület Józsefvárosi
onkormányzat (székhe|y:1o82 Budapest, Baross u. 63-67.), mint önkormányzat,

másrészről

Andrew Morgan kapitány, országos vezeto á|ta| képviseft Üdvhadsereg Szabadegyház
Magyarország (székhe|y: 1063 Budapest, Bajnok u'25.), mint Partner

- a továbbiakban egyÜttesen Fe|ek - között az a|u|írott he|yen, napon és fe|téte|ek me|lett:

Preambulum

Az Önkormányzat Képvise|ő-testü|etének 40912011' (X' 2o') számli határozata a|apján,
2011. november 1' napjáva| elindult a LELEK (Lakhatási, E|etviteli, Le|ki-segítségnyújtási,
Egzisztencia-teremtési Közösségi) Program (továbbiakban: Program) e|ső fázisa. A Program
a V|||. kerĹl|etben haj|ékta|anná vált szemé|yek fe|karolását, rehabilitációját, mentorá|ását,
munkávaI va|ó e||átását és megfele|ő színvona|ú tartós e|helyezését szo|gá|ja.

A Partner mint tobb szociá|is terÜlet, kü|önosen haj|ékta|an szemé|yek e||átására szakosodott
és je|entős tapaszta|atokkal bíró szo|gá|tató, akinek cé|ja a Budapesten tartózkodó és élő,
i||etve Magyarország kü|önboző te|epü|éseiről a fővárosba érkezó mindazon haj|ékta|an
szemé|yek e|he|yezésének bĺztosítása, akik az é|etvite|szerű szá||áshaszná|at és a szociá|ĺs
munka segítségéve| képesek az öne||átásra. A Pańner tulajdonában és mĹĺkodtetésében á||
az ,,|Ji Reménység Háza,, Férfi Haj|ékta|an Szá||ó (továbbiakban: Szá||ó), mely a 1086
Budapest, Dobozi u.29. szám a|att talá|ható. A Szá||ó 100 férfi haj|éktalannak biztosít
megfele|ő eIhe|yezést, megfe|e|ő szakmai fe|készÜltségű szakembergárdáva| segítĺ az
e||átottakat és rászorulókat mindennapos prob|émáik mego|dásában.

Az eovüttmŰkodésĺ meqá||apodás cé|ia és tárqva:

Fe|ek egyetértő|eg rögzítik, hogy közöttÜk |étrejött tárgybani egyÜttműködési megá||apodás
cé|ja az Önkormányzat á|ta| e|indított LÉLEK-Program kapcsán szoros szakmai
együttműködés kia|akítása, ezze| is te|jesítve az Önkormányzat LÉLEK-Program
cé|kitűzéseit és végrehajtását, továbbá így hasznosítva a Partner szé|es korű tapaszta|atait
és szakmai támogatását.

A Partner az Önkorm ányzat részére első körben a Szállón 5 férőhely igénybevételét
biztos ítja az a|ábbiak szerint:

A LÉLEK-Programban résztvevő azon haj|ékta|anok részére, akik a|ka|masak a Józsefvárosi
VárosÜzeme|tetési Szo|gá|atná| a fog|a|koztatásra és a LÉLEK-Ponton működó szakmai
team írásbe|i javas|atáva| rende|keznek a Szá||ón részükre 5 férőhe|yet tart fenn. A Partner
az érintett haj|ékta|an je|entkezéséig, de |egkésőbb a szakmai team javas|atának
kézhezvételétő| számított 7 napig tartja fenn a férőhe|yet.



A Partner a Szá||ón a befogadott szemé|yekre az étkeztetést, valamĺnt az egyéni szociá|is és
mentá|is gondozást biztosítja. Az ,,|)j Reménység Háza,, Férfi Haj|ékta|an Szá||ó szakmai
programja és a házirendje kiterjed a LÉLEK-Programban résztvevő emberekre.

A Partner az érintett haj|ékta|an je|entkezését követően egy hónap próbaidőre ĺngyenes
szá||ást bĺztosít. A Szá||ón tartózkodás a második hónaptó| térítésdíj köteles a Szá||ó
mindenkori hatá|yos szakmaĺ programjának megfe|e|ően.

A Partner a hat hónapná| hosszabb tartózkodást jelző haj|éktalan számára rész|etes
gondozási tervet készít, enné| rövidebb időszak esetében közösen á||apodnak meg az
e|érendő cé|ok tekintetében.

Az tnkorm ányzat' lÉlrrc-pont teamje útján a Partnerre| fo|yamatos szakmai kapcso|atot
tart, ennek keretében a team minden hónapban írásbe|i tájékoztatást kap az érĺntett
haj|ékta|an emberek gondozásának menetérő|. A Partner azonna|i tájékoztatásban részesül
a Józsefvárosi Városüzeme|tetésĺ Szo|gá|attó|, vagy a szakmai teamtő| abban az esetben,
ha a haj|ékta|an nem je|enik meg a munkahe|yén.

Fe|ek rögzítik, hogy a lÉlrr-Programba bekerÜ|t haj|ékta|an emberek csa|ádi
kapcso|atrendszerének he|yreá||ítása érdekében a jövőben a csa|ádsegítés és a gyermekek
átmeneti otthona terÜ|etén egyuttműködnek. Ennek rész|eteit a Program e|ső fázisa során
kia|akítják, majd a tapaszta|atok aIapján vég|egesítik.

Fe|ek vá||a|ásai:

onkormányzat kijelenti, hogy az ezen együttműködési megá||apodásban fog|a|tak a|ap1án a
Pańnert megfe|elően bevonja a LÉLEK-Programba, részére a megfe|elő időben, formában
és rész|etezésben az informácĺókat rendelkezésre bocsátja.

Partner vá||a|ja, hogy a rende|kezésére bocsátott informácĺók a|apján, |egjobb szakmai
tudása szerint, a Program cé|jait szem e|őtt tartva do|gozza ki indoko|t szakmai javas|atait,
megfe|e|ően kitérve a |ehetséges alternatívákra és meghatározott okbó| elvetett
Iehetőségekre is.

Önkormányzat kije|enti, hogy a lÉter-Program kapcsán Partner szakmai javas|atait
döntései e|őtt megfonto|ja, szükség esetén megfe|e|őn bevonva a Partnert is'

KapcsoIattartás. dokumentáció:

Fe|ek ezen együttműködésĺ megá||apodás végrehajtása kapcsán kijelö|ĺk az alábbi
e|érhetóségekkeI rendeIkező kapcsolattańókat:

Önkormányzat:

Név:

Emai| cím:

Mobiltelefon:

Pańner:

Név:

Emai| cím:

Mobiltelefon:



Fe|ek a kapcsolattartók szemé|yét érintő köz|éseket írásban, igazo|ható módon kötelesek
kozölni a másik fél|e|.

Szemé|yes részvéte||e| történő egyeztetés során Fe|ek a megbeszé|és tarta|máró|, a
fe|adatokró| és azok végrehajtásáról, a döntésekró| írásbeli em|ékeztetőt készíthetnek.

Titoktartási rendeIkezések:

Fe|ek kote|ezettséget válla|nak arra, hogy je|en együttműkodési megá||apodás időtartama
alatt, továbbá annak bárme|y okbó| történő megszűnését követően - időbe|i kor|átozás né|kü|

bárme|yik fél á|tal üz|eti tĺtoknak, Vagy bizaImas információnak minősített minden
információt és adatot bizalmasan keze|nek és megőriznek, ezeket a másik fé| e|őzetes,
írásbe|i hozzĄáru|ása né|kü| egyik fé| sem hozhatja nyi|vánosságra, Vagy i||etékte|en
harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem Vonatkozik azon információra,
amely

- közismert.

- amelyrő| a fogadó fé|nek már tudomása volt,

- ame|yet harmadik fé| részére kor|átozás nélkÜlfe|fedtek,

- Vagy ame|ynek fe|fedését jogszabá|y vagy rende|et írja e|ő.

Partner az egyÜttműkodési megá||apodás fenná|lása alatt és az egyÜttműködési
megá||apodás megszűnését követően is kote|es megőrizni az onkormányzat
tevékenységéve|, annak e||átásával kapcso|atban tudomására jutott szemé|yes adatot,
állam-, szo|gálati titkot, va|amint minden o|yan adatot, tényt vagy korÜ|ményt, ame|yet az
tnkormányzat nem köte|es töruény előírásai szerint a nyi|vánosság számárahozzáÍérhetővé
tenni. Partner kote|es továbbá gondoskodni arró|, hogy e rende|kezéseket ve|e kapcsolatban
á||ó természetes és jogi szemé|yek, kozreműködők, te|jesítési segédek is megtartsák.

Partner az együttműkodés te|jesítése során az tnkormányzat részérő| tudomására,
birtokába jutott minden adatot, információt csak ezen együttműködési megá||apodás szerinti
koteIezettségeinek te|jesĺtéséhez haszná|hatja fe|, az együttműködési megá|lapodás
megszűnését követően ezen adatokat, információkat köte|es az tnkormányzat részére
visszaadni, i||etve adathordozóiról törö| ni, i||etve megsem m isíteni.

Fe|ek tudomásu| veszĺk az Önkormányzat közérdekű műkodése kapcsán hatá|yos
adatvédeImi és egyéb kapcso|ódó köte|ezettségeket.

Szellemi tulaidonios:

Partner vá||a|ja, hogy az tnkormányzatnak te|jes körű, kizárő|agos fe|használóijogot biztosít
a teljesítésként átadott információkra. A Partner kije|enti, hogy a je|en együttműködési
megá||apodásban meghatározott feladatok e|végzése során |étrejövő sze|lemi a|kotások
kizáró|agos szerzői jogi jogosu|tja, vá||a|ja, hogy je|en együttműködési megá||apodás
feltéte|ei szerint az Önkormányzat részére kizáró|agos és időbe|i, va|amint terü|eti kor|átozás
né|kĹj|i fe|haszná|ási engedé|yt ad a sze||emi a|kotások felhaszná|ására, ajogszabá|yok á|ta|

meghatározott keretek kozött.

Partner kĺje|enti, hogy az á|ta|a e|készĺtett szellemi a|kotások egyedÜ|i szezőijogijogosultja'
i||ető|eg jogában álI a sze||emĺ aIkotások feIhaszná|ási jogainak je|en együttmĹĺködési
megá||apodás szerint torténő átruházása, és harmadik szemé|ynek nincs o|yan joga, ame|y
az tnkormányzatra jelen együttműkodési megá|lapodássa| átruházott felhaszná|ási jogok
gyakor|ását akadá|yozná vagy kizárná.



A sze||emi a|kotások véde|mi ideje a|att az tnkormányzat megszezi a sze||emi a|kotások
rogzítésére, tobbszörözésre, terjesztésére, a művek nyilvánossághoz közvetítésére,
nyi|vános e|őadására, átdo|gozására vonatkozó, harmadik szemé|ynek átengedhető, terÜ|eti
kor|átozás né|kü|i, a művek, műrész|etek védelmi idejének te|jes időtartamára szó|ó
feI haszná|ási jogokat.

tnkormányzatot megiIleti a sze||emi aIkotások egészének Vagy bármely részének
átdo|gozásához, módosításához, rövidítéséhez, kibővítéséhez, tarta|mi és/vagy formai
javításához va|ó jog, valamint abbó| kivonatok, adaptációk és vá|ogatások készítéséhez,
közzététe|éhez, terjesztéséhez és egyéb hasznosításához va|ó jog.

tnkormányzat a je|en egyÜttműködési megá||apodássa| kizárólagos módon megszezett
jogaĺnak egészben vagy részeiben harmadik szemé|yek részére torténő átengedésére is
jogosult.

Az eovüttmĹĺködési meqá||apodás hatálva:

Fe|ek je|en együttműködési megá||apodást annak aláírásátó| számítva határozat|an időre
kotik.

Veoves rende|kezések:

JeIen együttműködési megá||apodást FeIek közös megegyezésse| írásban, bármikor
módosíthatják, ĺ||etve megszÜntethetĺk. Az egytittműködési megá||apodást bármelyĺk fél,
rendes felmondássa| 30 napos határidőve|, indoko|ás nélkül, a másik fé|hez intézett és
címzett, igazo|t módon e|juttatott, egyo|da|ú nyĺlatkozatávaI megszüntetheti.

Fe|ek rögzítik, hogy ezen egyuttműködési megá||apodás 3 egymássa| megegyező tarta|mú
pé|dányban készu|t azza|, hogy az egyÜttműködési megá||apodást annak e|o|vasása és
érte|mezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyó|ag írták a|á'
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