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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bwottságvéleményezi tr

Hatźlr ozati jav as|at a bizotÍság számára:

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés me stáľsy a|ásźÍ.

Tisztelt Képviselő.testůilet!

E|(ĺzmény
ASzánadvég Politikai Iskola Alapítvány 2012 ttpri|isábantájékoztatta onkoľmányzatunkat arról, hogy
pá|yázatot nyujtott be a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiírt Civil Információs
Centrum cím elnyerésére, és kérte önkormányzatunkat az együttműködési szándéknyilatkozat
a|áirźsŕna. A Képviselő-testiilet a |6I/20|2. (V.03.) számű határozatźtban felkéľte a polgármestert az
együttműködésiszándéknyi|atkozata|áirźsára.

Tźtjékoztatom a Tisztelt Képviselo-testiiletet' hogy az Alapítvány elnyerte a Civil Információs
Centľum címet Budapest területére. A nyeľtes pćúyázők a f012. július l-jétő| f0I4' december 3l-ig
taľtó időszakban jogosultak a miniszter á|ta| adományozott Civil Információs Centrum cím viselésére,
valamint e tevékenységük támogatásźthoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek ťlnanszírozását
rendezni hivatott pźiyázaton is ľészt vehetnek.
A kiválasztoÍt szewezetek a Civil Infoľmációs Centľum cím birtokában sokoldalú, gyakorlati
segítséget nyújtanak más civil szervezetek számára, emellett szakmai tanácsadást végeznek
közhasznrisági és pénztigyi területen, valamint pá|yázati kéľdésekben. A Civil Információs Centrum
(CĺC)há|őzata igy hozzájáru| ahhoz, hogy a szervezetek konnyebben alkalmazkodhassanak a megújult
működési környezetlrez, az űj törvényi előírások, szabályok megismeréséhez és elsajátitásához,
valamint a szektoron belüli és szektorközi egyiittműködés erősítéséhez. Fentiek alapján az A|apiwány
megkereste az onkormányzatot az egyittmuködési megállapodás megkötése éľdekében' 
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Az együttműködési megállapodás célja, hogy a CIC a Partner-önkormányzat sztmfua tájékoztatást
nyťljtson a civil információs centrum á|ta|kíná|t szo|gá|tatźsokľól, illewe a paľtner bevonhatóságának
körülményeiről és részleteiľől. A Partner-önkormányzat ezért vźń|a|ja, hogy amennyiben a CIC á|ta|
nýjtott lehetőségekkel élni kívtln, űgy azt a CIC --cel szoros együttműködésben valósítja meg' A CIC
a kerĺĺleti rendezvényeken szakéľtővel, tanácsadóval együtt veszrészt, akihez a nonprof,rt szersĺezetek
képviselői személyesen fordulhatnak kérdéseikkel. CIC vá||a|ja, hogy a projekt végéigf0 egész napos
képzést szervez a kozigazgatás civil szférćlt érintő aktualitásával kapcsolatos tematikában, ezekro|
előzetes értesítést küld a partner-ĺinkormányzatoknak.
Az e|óterjesztés mellékletét képezi az egyittmukodési megállapodás, a megállapodásban foglalt
vállalásokat a CIC és a Paľtneľ-önkormányzat térítésmentesen teljesítik' Az egytittműködési
megállapodás megkötése pénzügyi fedezetet nem igényel.

Mindezek a|apján javaslom az előterjesztés mellék|etét képező együttműködési megállapodás
elfosadását.

A képviselő-testület hatásköre az lllĺ:ofu 4. és 10. $-ában foglaltakon alapul.Kéľem az a|ábbi
határ ozati j avaslat elfo gad ását.

IIa'ľÁnoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület rĺgy diint' hogy

1. a Józsefuárosi Önkormányzat a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal (székhely |037
Budapest, Hidegkuti Nrándor u. 8-10.) a civil információs centrum áIta| kínált
szolgáltatásoka f0|4. december 3l.ig, az előterjesztés mellékletében szereplő feltételek
szerint együttmíĺkodési megállapodást kot azza| a feltétellel, hogy a Felek egymás
szo|gźitatásait térítésmentesen veszik igénybe.

f . felkéri a polgármestert a hatźlrozat 1. pontja szerinti együttműködési megállapodás
a|áirására.

Felelős: polgármester
Határiđó: 2013, február 28.

A d öntés végrehajtás át v égző szerv ezeti egység :

Budapest, 2013. január 10.

Töľvényességi ellenorzés:
Rimán Edĺna

jegyző
nevéber}és meqbízás'

,&*^ń
a|jegyző



1. számú melléklet

Amely létrejott egyńszrő| a

Századv ég Politikai Iskola Alapítvány
székhelye:
képviseli:
nyi|vántartási száma:
adőszáma:
bankszám|ttjátvęzetl:
szám|aszám:
kapcsolattartó:
mint Civil Információs Centľum

székhelye:
képviseli:
adőszáma:
torzsszáma:
bankszámlaszám.'
statisztikai szám:
kapcsoIattartó:
mint paľtner-önkormányzat

Együttműködési megállapodás

1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.

Lánczi András elnök
Fővárosi Birőság,4f43
r805f4rr-f-4r
Budapest Bank Nyrt.
l 0 1 03 1 04-3 9 613 622-00000004
Huszáľ oľsolya 479.5f97
(a továbbiakban: CIC)

1082 Budapest, Baross u.63-67.
Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
I5.'ĺ357|5-f-4f
735715
1 4 1 003 09- 1 0213949-01000006
r 57 3 57 | 5 -841 | -3f | -0 1,

Rókusfalvy-Bodor Gergely 459-213 0
(a továbbiakban Paľtner-iinkormányzat)

másľészről

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Ö nkor mány zat

(a továbbiakban együttesen: Felek) kozött alulíľott napon és helyen az a|ábbiak szeľint:

L

PREAMBULUM

Az egyesiilési jogľól, a kozhasznú jogállásról, valamint a civil szewezetek működéséről és

támo[aűsźról szóló 2011. évi clxxv. tłiľvény (a továbbiakban: Civil tv.) 51. $-a szeľint a civil
szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az

á||aĺĺháztartás alrendszeľeiből nýjtott támogatások szabźúyszeru felhasználásának elősegítése

éľdekében a miniszter civil információs centrumokat műkodtet. A civil információs centrumok

nyilvános pźtlyázat útján kiválasztott civil szervezetek. A civil információs centrumok feladatait -
összhangban a jelen szerzodésben foglaltakkal - a Civil tv.52. $-atarta|mazza.

AKózigazgatási és Igazságngyi Minisztériumpá|yázatot írt ki 2012. jrilius |. ésf0I4. december 3l.
közotti időszakra vonatkozóan a ',Civil Információs Centrum'' cím elnyeľésére.

CIC a fenti pá|yázaton elindult, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma XXI-T/|69/I3l(f0|2) sz.

éľtesítése szerint megnyerte a kiín péiyázatot, így elnyeľte a fenti időszakban fővárosi ',Civil
Infoľmációs Centrum'' címet.

Annak éľdekében, hogy a CIC a Civil w. 52. $-ában rogziteÍt feladatait hatékonyan teljesíteni tudja,

a Partner-önkormányzat és a CIC a jelen együttműködési megállapodást kotik meg.



il.

Asznľ.ZonÉs ľÁncyĺ.

Felek a jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a CIC a Partner-
önkormányzat számára tźýékoztatást nýjt a civil információs centrum á|ta| kiná|t szolgáltatásokľól,
i lletve a p artner bevonhatósá gának körülménye irő l és részleteirő l.
A Partner-önkormányzat vá||alja, hogy amennyiben a CIC által nýjtott lehetőségekkel élni kíván, úgy
azt a CIC - cel szoros eryuttműködésben valósitja meg.

Felek kotelezettséget vá||alnak arra, hogy a program megvalósítása soľán rendszeresen információt
cserélnek egymással az esetleges tapaszta|atokľól, és a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően
kcizreműködnek.

Felek már jelen megállapodás a|áirásźtva| kifejezik azon kölcsönös szándékukat, hogy a projekt
|ezárásźtt követően a jovoben is egyĺittműködjerrek' és az äddig elért erędmények további folyamatos
fenntartásźú. sajźú eszközeikkel is biztosítsák.

ru.

A CIC FELADATAI

CIC vállalja, hogy a Paľtner-önkormányzat kozigazgatási illetékességi területén a Civil Információs
Centrum cím viselésének teljes időtartama során, Partneľ-önkormányzattal folyamatos
együttműködésben és konzultációban maradéktalanul végrehajtja a vonatkoző pźĺ|yázatban lefektetett
alábbi feladatait:

1. A paľtneľ-tĺnkoľmányzat nyilvános ľendezvényein konzultációs lehetőséget biztosít
non p ľofit szervezetek számźlľ a.

A fenti feladatkör teljesítése során a CIC a kerĺileti rendezvényeken szakértővel, tanácsadóval
egytitt vesz részt, akihez a nonproťtt szervezetek képviselői személyesen fordulhatnak
kérdéseikkel'

Tanácsadói teľületek:
- Jogi, kozhasznúsági tanácsadás

- Pénztigyi, konyvviteli és adózási tanácsadás

- Pályźnati tanácsadás

- Táľsadalmi felelosségvállalással kapcsolatos tanácsadás

- Forrásteremtésitanácsadás

- Számítógép-kezelésiésinformatikaitanácsadás

- Magyar.külhoni magyar partneľségi ktilkapcsolati kapcsolatok elősegítése

Partner-önkormányzat vá||a|ja, hogy az egyes rendezvényeke vonatkozó tanácsadói igényét
legalább az adott rendezvény idopontja előtt 30 nappal írásban közli a CIC --ce].

2. Sokrétű oktatási és tanácsadói tevékenységet végez a téľség civil szervezetei szźlmára.

CIC vállalja, hogy a projekt végéig f0 egész napos képzést szervez akozigazgatás civil szférźú
érintő aktualitásával kapcsolatos tematikában, ezekről előzetes küld éľtesítést a partner-
önkoľmányzatoknak' A CIC a fent felsorolt területeken tanácsadást végez személyes
találkozókon és online ťormában.



nlo os digitális fórumok, konzultációk, egyéb rendezvények és progľamok szervezésével

előse gíti a téľség civil szerve zetei közőtti kapcsolatok b ővtĺlés ét i

CIC vállalja, hogy elektronikus hírlevelét (minimum 1 levelet ĺhő,2014. december 3l.
napjáigbezfuő|ag) eljuttatja atérség civi| szervezeteihez, saját honlapján GYIK és egyéb civil
ügyekkel kapcsolatos információs taľtalmakat, híreket teszközzé, kerületi rendezvényekettart
a fenti célok érdekében (5 rendezvény kerületenként,f0|4. decembeľ 31. napjáig bezárő|ag),

és együttműkodik a kertileti civil szolgáltatókkal.

A Paľtneľ-önkoľmányzat civi| táľsadalommal kapcsolatos pľogľamjaĺban szewezőként,

konzu|ensként, ktizvetítőként, népszeríĺsítőként a Paľtner-tinkoľmányzat előzetesen

ktizölt írásbeli igénybejelentése lehetősége szeľint részt vesz, kiizľemíĺktidik.

5. Szakmai kompetenciáját konzultációk' véleményezések, monitoľingok,

munkacsopoľtokban való ľészvéte| foľmájában hasznosítva a Paľtneľ-önkormźnyzat
előzetesen közölt íľásbeli igénybejelentése szeľint támogatja Paľtneľ-önkoľmányzat civil
szektorra vonatkozó tevékenységét.

6. A téľség civil szektorával kapcsolatos infoľmációgyűjtő és - feldolgozó tevékenységének

eľedményeit a vonatkoző adatvédelmi előírásokat betartva, igény szeľint a paľtneľ-

önkormányzat ľeleváns szerryeinek ľendelkezéséľe bocsájtja.

A fenti feladatkör teljesítése során a CIC átadia a kerületi megjelenés alkalmával gyíĺjtott, a
tanácsadást kérő, érdeklődő nonproťlt szervezetek képviselőinek elérhetőségeit, létľehozott

civil adatbázist épit, bővít és fejleszt, teljes önkormányzati civil referensi elérhetoséget á||it

össze.

A cIC vál|a|ja, hogy saját honlapján lehetoséget biztosít az onkormányzati poľtál közvetett
eléréséľe, valamint önkormányzati híľek, felhívások közzététe|érę.

rv.

A PARTNER-oNKoRMÁNYZAT FELADATAI

Paľtner-onkormtnyzatvá||a|ja, hory a Civil Információs Centrum cím viselésének teljes időtaĺtama

során a CIC źL|ta| partner-önkormányzatkozigazgatźlsi illetékességi területén vállalt tevékenységękthez

folyamatos konzultáció és együttműködés mellett minden lehetséges és arányos segítséget és

támogatást megad, különös tekintettel a következokre:

1. Saját infoľmációs felületein (honlap, helyi újság) lehetőséget biztosít a pá|yáző Civi|
Infoľmációs Centľum minőségben nyújtott szolgáltatásainak és pľogľamjainak
ľendszeľes megi elentetéséľe.

f . Rendszeres szakmai konzultációs lehetőséget biztosít a CIC számára a civil teľĺilet főbb

aktuális kéľdéseiľőI.

3. Aktív együttműködést segít elő saját civil ľefeľensei és a CIC szakéľtői kiizött.

4. Saját nyilvános ľendezvényein lehetőséget (helyet, időto hiľdetést) biztosít a CIC sz,ámára

civil szervezeteknek ajánlott konzultációľa.

5. Igény esetén szabad kapacitás teľhéľe, hétköznapokon a CIC szálmáľa helyet és egyéb

infrastľuktuľális kiiriilményeket biztosít a pá|yázatban foglalt politikamentes keľtileti

civil ľendezvények, konfeľenciák, konzultációk cé|jára, illetőleg a rendezvények,

konfeľenciák, konzultációk időpontjáról és helyéľől 15 nappal koľábban előzetesen

íľásban éľtesíti a CIC -et.

3.

4.



v.

sZEp.zoI Jo G oK vÉnnr-ľĺr

Felek megállapodnak abban, hory a jelen Eryüttműködési megállapodás keretei között vagy erre való
tekintettel létrejövő jogi oltalomban vagy egyéb védelemben részesíthető szellemi alkotások
tekintetében a rendelkezés joga a CIC -et illeti meg, annak szerzői vagyoni jogai a CIC tulajdonát
képezik.

vr.

A MEGÁLLAPoDÁS monnr.r HATÁLYA, MEGSZI.INESE

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttműködési megállapodást annak a|tirása napjától
2014. decembeľ 31. napjáig tartő határozott idótartamľa kötik meg.

Azonna|i hatá||ya| mondhatják fel Felek jelen Együttműködési megállapodást (ľendkívüli
felmondás), amennyiben a másik fél jelen Megállapodásból fakadó valamely kötelezettségét súlyosan
megszegi és a séľelmet szenvedő fél felhívástra a jogszeru he|yzetet nem állítja helyre, kivéve
amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további egytittműködést lehetetlenné
teszi.

Rendkívtili felmondás esetén a CIC fenntartja magának a jogot a szerzodésszegésből eredő jogai
érvényesítésére, ideér|ve a kára megtérítésére való jogot is'

VII.

ÉnvľlwľELENSEG

Ha a jelen Megállapodás egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénýelennek minősülnének, ezen
érvénytelenség nem érinti a Megállapodás egészét. A Megállapodás éľvénýelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette a rendelkezéshez legkozelebb álló
hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkoző szabá|ý kell alkalmazni, kivéve ha az érvénýelen

annak minősített rendelkezések nélkül a Megállapodást a Felek egyáltalán nem kötötték volna

VIII.

zĹR:o RENDELKEZESEK

Jelen Megállapodás bármely módosítása vagy vá|toztatásakizárőlag akkor hatályos és érvényes, ha az
írásos formájú és a Felek - mint jelen Megállapodás kiegészítését vagy módosítását- a|áírták.

Minden - jelen Megállapodással kapcsolatos - közlés írásban, faxvagy e-mail útján töľténik. Szóbeli
közlés csak akkor lép éľvénybe, ha annak kozlésétől számitott 36 órán belül azt írásos formában
megeľősítik.

Felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan körülméný, amely e
Megállapod ás a|áíráséú befolyásolta volna.

A jelen Megállapodás magyar nyelven készĹilt, 3 (három) egymással megegyező példányban és 5
oldalból áll.

A jelen Megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a |959. évi IV. törvény vonatkozó
rende|kezései, illetőleg a20II. évi CLXXV. törvény azirányadő.

vagy
meg.



Felek a jelen Megállapodást
ismerik el.

elolvasták, megértették és magukľa néme a|áirásukkal kötelezőnek

Budapest,2013.

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváľosi onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgármester

Fedezete:

Pénztigyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzngy i ij;gy o sztá|yv ezető

Jogi szempontból ellenj e gy zem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Dľ. Mészár Erika
aljegyzó

Századv ég Politikai Iskola Alapítvány
képviseletében
Lánczi Andľás

elnök

Dátum: Budapest,2013.




