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Tisztelt Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dbntes tartalmanak reszletes ismertetese

A Nok a Nokert Egyutt az Eroszak Ellen Egyesiilet a nemek kbzdtti egyenloseg. a nok es gyerekek biztonsaga, 
valamint a joghoz valo jobb hozzaferes eldmozditasa erdekeben letrehozott civil szervezet. A PATENT Patriarchatust 
Ellenzok Tarsasaga Jogvedd Egyesiilet celkituzese hasonld a Nok a Nokert Egyutt az Eroszak Ellen EgyesiiletehezLa 
ndkeh a szexualis kisebbsegekhez tartozokat es a gyermekeket ero erdszak aldozatainak tamogatasa, e tarsadalmi 
csoportok tarsadalmi eselyegyenldsegenek eldmozditasa jogvedd tevekenysege reven.

A fentiekben hivatkozott Egyesuletek azzal a megkeresessel fordultak az Onkormanyzathoz, hogy a Foundation Open 
Society Institute (FOSI) altal tamogatott „Az Isztambuli Egyezmeny gyakorlati alkalmazasa a nok elleni erdszak 
lekuzdese- erdekeben Magyarorszagon (Piloting the Istanbul Convention to combat violence against women in 
Hungary)" c. projekt kereteben, a kozbsen megfogalmazott celok erdekeben az Onkormanyzat mukodjon veliik egyutt.

A projekt cdlja az Isztambuli Egyezmeny helyi szintii vegrehajtasat, gyakorlatba iilteteset celzo model! kidolgozasa, 
megvalositasa es a vegrehajtas hatarozott ideig tartd utankbvetese, a tapasztalatok kiertekelese. A projekt 2023. januar 
3. napjaig tart, melynek megvaldsiMsa az Egyesuletek mddszertananak alkalmazasa es szakmai iranymutatasa mellctt 
zajlik.

Az Egyesiiletekkel megkotendb egyiittmukodesi megallapodasban az Onkormanyzat a kovetkezbket vallalna:
-egyiHtmukodesre vonatkozd helyi szintu strategia kidolgozasat,
- egy, az Isztambuli Egyezmeny gyakorlatba iilteteset celzo helyi akcidterv kidolgozasat es vegrehajtasat,
- kdpzesi es mentoring terv keszitdset,
- az Egyesuletek altal tartott kepzeseken a Felek altal elore egyeztetett szamu szakember megjelenesenek biztositasat,
- az intezmenykbzi esetmegbeszelo, Felck altal elbre egyeztetett, mentoring es konzult^cios, valamint szupervizios 
program igenybevetelenek biztosiUsat,
- a rendelkezesre bocsalott informacios anyagok elerhetove tetelet elsosorban a Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal es 
a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjoleti Kozpont szdkhelyen,
- az Onkormanyzat lehetosegeihez merten a kepzesek megtartasahoz szuksdges helyszint biztositja a Felek altal elbre 
egyeztetett idbpontokban.

Az Egyesiiletek altal egyetemlegesen vallalt feladatok:
- szakmai tamogatas, tanacsadas az Onkormanyzat reszere az egyuttmukodesi strategia kidolgozasaban, helyi 
akcioterv kdszitdseben, ■
- 2 db 30 eras akkreditalt kepzes megtartasa,
- 5 db 2 napos kepzes megtartasa,
- 1 evre szolo intezmenykozi esetmegbeszelo mentoring es konzultacids, szupervizios program biztositasa,
- informacios anyagok rendelkezesre bocsatasa,
- fenti kepzesek, programok megvalositashoz kapcsolodo elokeszitesi feladatok ellatasa.

A projekt kereteben az Egyesuletek a 30 bras, akkreditalt szocialis szakemberkepzesbol 15 oral mar megtartottak 
(2021. szeptember 30 - 2021. oktober 1.) a nok elleni erdszak tarsadalmi kontextusarol, parkapcsqlati erdszak
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termeszctrajzarbl, aldozatokkal vald segftb munkardl, inelyen a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltatb es Gyermekjbleti 
: Kbzpont szakemberei reszt vettek. ■ \ .

II. A beterjesztes indoka
..Az Isztambuli Egyezmeny gyakoriati alkalmazasa a nok elleni eroszak lekiizdese erdekeben Magyarorszagon 
(Piloting the Istanbul Convention to combat violence against women in Hungary)” c. projekt kereteben kituzbit chlok 
elerese erdekeben sziikseges, hogy a donteshozd a donteset meghozza. .

IH. A dbntes cdja, penziigyi hatasa
A dbntes celja egyuttmukbdesi megallapodas megkotese a Nok a Nbkert Egyiitt az Eroszak Ellen Egyesulettel es a 
PATENT Patriarchatust Ellenzok Tarsasaga Egyesulettel az Isztambuli Egyezmeny helyi szintii vegrehajtasat, 
gyakorlatba ulteteset celzo modell kidolgozasa, megvalositasa es a vegrehajtas hatarozott ideig tarto utankbvetese, a 
lapasztalatok kidrtekelese erdekeben. 1

A domes penziigyi fedezetet nem igenyel, penziigyi tbbbletkbtelezettsdget nem eredmenyez az Onkormanyzat terhere. 
Az Onkornuinyzat rcszerbl a kepzeseken vald reszvctcl tbbbletkbltseggel nem jar. Az Egyesiiletek rcszere a kepzesek. 
programok mcgiariasacri, az egyuttmukbdesi strategia kidolgozasahoz, helyi akcioierv keszitcsehez nyujtoit szakmai 
lanacsadasert kiiRm ellenertek nem keru! meglTzetesre, az Onkormanyzat csak a helyszim biztosilja kapacitasai 
Idggvcnyeben.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes tbrvenyek modositasarol szdlo 2011. evi CXXVIII. tbrveny 
egyes rendelkezeseinek ekerb alkalmazasardl szolo 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1-2. §-ai ertelmeben a 
katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes tbrvenyek modositasarol szolo 2011. evi CXXVIII. tbrveny 46. § 
(4) bekezdesetb! elterben a telepiilesi onkormanyzat kepviselb-testulete, a fbvarosi, megyei kOzgyules, illetve ezek 
bizottsaga feladat- es hataskbret 2021. junius 15. napj&dl maga gyakorolja.

A Kepviselb-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) bnkormanyzati 
rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. szamu melleklete 1.1.1. pontja alapjan a Kbltsegvetesi bs Penziigyi Bizottsag 
feladat- es haiaskore kulbnosen barmely bnkormanyzati szerzbdes megkotese.

A Nok es Ferfiak Tarsadalmi Egyenlbseget Elbsegitb Nemzeti Strategia- Irbnyok es Celok (2010-2021) az 
1004/2010. (1.21.) Korm. hatarozattal keriilt elfogadasra. A Strategia hat prioritast iranyoz elb, ezek kbze tartozik „Az 
eroszak elleni hatekony fellepeshez, a megelbzeshez sziikseges intezkedesek megtetele, a nok es a gyermekek elleni 
eroszak minden formajanak felszamolasa, es a surges fellepes a nok es ferfiak, lanyok es fiuk testi es erzelmi 
integritashoz vald alapvetb joganak megsertese ellen”. A kapcsolati eroszak elleni hatekony fellepest elbsegitb 
nemzeti strategiai celok meghatarozasarol szolo 30/2015. (VII. 7.) OGY hatarozat a kapcsolati eroszak elleni hatekony 
fellepes erdekeben figyelembe veszi a nemzetkbzi egyezmenyeket ds ajanlasokat, igy kulbnosen az Europa Tanacsnak 
a nbkkel szenibeni eroszak es a kapcsolati eroszak elleni kuzdelemrbl es azok megelbzeserbl szolo egyezmenyet 
(2011, Strasbourg), (Isztambuli Egyezmeny).

A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairdl szblb 2011. evi CLXXXIX. torvbny (tovabbiakban: Mbtv.) 60. §-a, az 
SZMSZ 30. § (I) bekezdese es a 35.§ (2) bekezdese drtelmeben a dbntes egyszeru tbbbseget igenyel. A Mbtv. 46. § 
(1) bekezdese es a 60. §-a, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az elbterjesztest a Bizottsag nyiIvanos 
iilesen targyalja.

A fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Fbvaros VIII, keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Kbltsegvetesi es Penziigyi 
Bizottsaga ....72021. (X.18.) szamu hatarozata

egyuttmukbdesi megallapodas megkbtesero! a Nok a Nbkert Egyiitt az Eroszak Ellen Egyesulettel es a 
PATENT Patriarchatust Ellenzok Tarsasaga Egyesulettel

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

1. hozzajarul az egyuttmukbdesi megallapodas megkbtesehez a Nbk a Nbkert Egyiitt az Eroszak Ellen Egyesiilettel 
(nyilvantartasi szama: 01-02-0005682, szekhelye: 1071 Budapest, Dembinszky utca 30. fsz, L, kgpyjseli: Kulcsar
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Andrea Katalin elnok) es a PATENT Patriarchatust Ellenzok Tarsasaga Egyesulettel (nyilvantart&si szama: 01 -02- 
0012258, szekhelye: 1024 Budapest, Forint utca 10., kepviseli: Lazar Gyorgyi elnok) a Foundation Open Society 
Institute (FOSI) altal tamogatott ,,Az Isztambuli Egyezmeny gyakorlati alkalmazasa a nok elleni eroszak lekiizdese 
erdckeben Magyarorszagon (Piloting the Istanbul Convention to combat violence against women in Hungary)” c. 
projekt kereteben az Egyesuletekkel kozosen egyeztetett celok elerese vegett.

2. ielkeri a Polgamiestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott es az eldteijesztes mellekletet kepezd 
egyuttmukodesi megallapodas alairasara. • ;

l-elelos: polgarmester
Hataridd: 2. pont eseteben; 2021. oktober 31.

A dilutes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgdltatasi Ugyosztaly, Humankapcsolati Iroda.

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az elbterjeszto elokeszitojenek javaslata a kozzetetel modjara 
nemindokolt hirdetotablan . honlapon \

Budapest, 2021. oktober 6.
SzHi-Darok Ildiko 

alpolganncster

KESZlTETTE: HUMANSZOLGALTATASl UGYOSZTALY HUMANKAPCSOLATI IRODA

L.IJRTA: KORMEND1NE DR. MANGOL KRISZTINA HUMANKAPCSOLATI IRODA

| PENZUGYI FEDEZETET 1GENYEL/NEM IGENYEL. IGAZOLAS:
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Satly Balazs
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EGYUTTMLKODESI MEGALLAPODAS

Amely letrejott egyreszrol a
Nok A Nokert Egyiitt Az Eroszak Ellen Egyesiilet
Szekhely: 1071 Budapest, Dembinszky utca 30. fsz. 1.
Kepviseli: Kulcsar Andrea Katalin elnok
Adoszam: 18060339-1-42
Birosagi nyilvantartasi szama: 01-02-0005682
Szamlavezeto penzintezet neve: MagNet Bank
Szamlaszam: IBAN HU88 1620 00101004 5143 0000 0000 <
(tovabbiakban: NANE) es a

PATENT Patriarchatust Ellenzok Tarsas^ga Egyesiilet
Szekhely: 1024 Budapest, Forint utca 10.
Kepviseli: Lazar Gyorgyi elnok
Adoszam: 18192249-1-41
Birosagi bejegyzes szama: 01-02-0012258
Szamlavezeto penzintezet neve: Unicredit Bank
Szamlaszam: 10918001-00000069-60330007
(tovabbiakban: PATENT)
(NANE es PATENT a tovabbiakban egyuttesen: az Egyesiiletek) . ’ '

masreszrol a
Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jdzsefvarosi Onkorinanyzat
Szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Torzskonyvi azonositoszam: 735715
Adoszam: 15735715-2-42
Szamlavezeto penzintezet neve: OTP BankNyrt.
Szamlaszam: 11784009-15508009-00000000 ;
Kepviseli: Piko Andras polgarmester
(tovabbiakban Onkormanyzat)

egytittes emlftesuk eseten: Felek, vagy Szerzodd Felek kozott, az alulirott helyen es napon, az 
alabbi feltetelekkel:

A felek rogzitik, hogy jelen egyuttmukodesi megallapodas alairasaval vallaljak. hogy a 
Foundation Open Society Institute (FOSI) altal tamogatott Isztambuli Egyezmeny 
gyakorlati alkalmazasa a nok elleni eroszak lekiizdese erdekeben Magyarorszagon (Piloting 
the Istanbul Convention to combat. violence against women in Hungary)" c. projekt 
kereteben, a kozdsen egyeztetett, es ez alapjan kituzott celok megvalositasaban 
egyuttmukodnek.

1. A megallapodassal erintett projekt celja:

Az Isztambuli Egyezmeny helyi szintu vegrehajtasat, gyakorlatba ulteteset celzo modell 
kidolgoz&sa, megvalosit&sa es a vegrehajtas . hatarozott ideig tarto utankovetese, a 
tapasztalatok kiertekelese. .



2. A megallapodassal erintett projekt idotartama: 2021. szeptember- 2023. januar 3.

3. A felek megallapodnak abban, hogy a projekt megvalositasa az Egyesuletek 
modszertananak alkalmaz&sa es szakmai iranymutatasa mellett zajlik.

4. Az egyuttmukodes tagjai a megvalositandd cel erdekeben a kovetkezd feladatokat vallaljak:

Az Egyesuletek altal egyetemlegesen vallalt feladatok:
szakmai tamogatas, tanacsadas az Onkormanyzat reszere az egyuttmukbdesi strategia 
kidolgozasaban, helyi akcioterv kesziteseben,
2 db 30 dras akkreditalt kepzes megtartasa,
5 db 2 napos kepzes megtartAsa,
1 evre szolo intezmenyk&zi esetmegbeszeld mentoring es konzultacids, szupervizids 
program biztositdsa,

- informacios anyagok rendelkezesre bocsatasa,
- fenti kepzesek, programok megvaldsitdshoz kapcsolddd eldkeszitesi feladatok ellatasa. 

Az Egyesuletek szavatoljak, hogy a feladatok ellatasa soran harmadik szemely szellemi 
alkotashoz fuzodo jogait nem sertik. Amennyiben az Egyesuletek esetlegesen barmely 
harmadik szemely szellemi alkotashoz fuzodo jogait megsertenek, mentesitik az 
Onkormanyzatot a karigennyel szemben, es vallaljak a jogsertesbol eredb felelosseget.

Az Onkormanyzat altal vallalt feladatok:
- egyuttmukbdesre vonatkozd helyi szintu strategia kidolgozasa,
- egy. az Isztambuli Egyezmeny gyakorlatba ulteteset celzo helyi akcioterv kidolgozasa 

es vegrehajtasa, 
kepzesi es mentoring terv keszitese,
a kepzeseken a Felek altal elore egyeztetett szamu szakember megjelenesenek 
biztositasa,
az intezmenykozi, a Felek altal eldre egyeztetett esetmegbeszeld mentoring es 
konzultacids, valamint szupervizids program igenybevetelenek biztositasa,

- a rendelkezdsre bocsatott informacios anyagok elerhetove tetele elsosorban a 
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal es a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjdleti Kozpont szekhelyen,

- az Onkormanyzat lehetosegeihez merten a kepzesek, programok megvaldsitasahoz 
szukseges helyszin biztositasa a Felek altal eldre egyeztetett idbpontokban. Az 
Egyesuletek a kepzeseket. programokat az Onkormanyzat es kbltsegvetesi szervei 
zavartalan mtikodesenek biztositasaval tarthatjak meg.

5. Kapcsolattartas
A felek megallapodnak abban, hogy jelen egyuttmukbdesi megallapodas teljesitese soran 
kapcsolattartasra az alabbi szemelyek jogosultak:

A NANE Egyesiilet reszerol: Dds Fanni
Telefonszam: HIHHH
E-mail cim: des.fanni@nane.hu
A PATENT Egyesiilet rdszerdl: Debreczy Eszter (projekt koordinator)
T elefonszam: mH
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Az Onkormanyzat reszerol: Pokomyi Viktoria Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal
Humankapcsolati Iroda irodavezeto
Telefonszam: 459-2588
E-mail cim: pokomyiv@jozsefvaros.hu
es Horvdth Judit Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Polgarmesteri Kabinet Kozossegi 
Reszveteli Iroda
Telefonszam: HHHHB
E-mail cim: horvath.judit@jozsefvaros.hu
A Felek kotelesek a kapcsolattartas adataiban bekovetkezo valtozasokat a masik fellel 
haladektalanul kozolni.

6. A megallapodas idotartama
Jelen megallapodas hatarozott iddre szol, annak mindegyik fel altali alairasa napjan lep 
hatalyba es 2023. januar 3. napjaigtart. ‘
Felek jovdhagydlag megallapitjak (elismerik), hogy az Egyesuletek a 30 dras, akkreditalt 
szocialis szakemberkepzesbdl 15 drat mar megtartottak (2021. szeptember 30 - 2021. oktober 
1.) a ndk elleni eroszak tarsadalmi kontextusarol, parkapcsolati eroszak termeszetrajzarol, 
aldozatokkal vald segito munkardl a projekt kereteben, melyen az Onkormanyzat szakemberei 
resztvettek.
7. A felek az egyuttmukodesi megallapodasban foglaltak megvaldsitasaert az abban 
foglaltaknak megfelelden felelosseggel tartoznak.

8. Az egyuttmukodesi megallapodasban vdllalt feladatok teljesitesevel osszefiiggesben 
mindegyik fel maga viseli a sajat koltseget, penzmozgas az egyuttmukodo felek kozott nem 
tortenik. ■ ■

9. Az egyuttmukodo partnerek kijelentik, hogy a programok megvalositasa soran 
rcndszeresen informaciot cserelnek egymassal, az esetleges kerdesek es tapasztalatok, otletek 
megvitatasara rendelkezesre allnak, tovabba kijelentik, hogy a projekt celjanak szem elott 
tartasa mellett a program megvaldsulasahoz a legjobb . tudasuknak .megfelelden 
kozremukodnek.

10. A jelen megallapodas minden tovabbi jognyilaikozat megtetele nelkul megszunik a 
hatarozott idotartam lejartaval. A felek a jelen megallapodas irasbeli, azonnali hatdlyu 
felmondasara jogosultak, ha a felek valamelyike a neki felrohatd okbdl megszegi a jelen 
megallapodasbol credo kotelezettsegeit, es a szerzodesszegest az erre vonatkozd irasbeli 
felszolitast kovetd 8 napon beliil sem orvosolja.

11. Jelen megallapodas barmilyen modositasa kizardlag mindket fel altal alairt irasban 
: tdrtenhet.

12. A Felek rogzitik, hogy kolcsonosen betartjak a hatalyos magyar es europai unids 
adatvedelmi szabalyokat, ideertve kiildnosen, de nem kizardlagosan az informacids 
bnrendelkezesi jogrol es az informacidszabadsagrdl szdlo 2011. evi CXII. torveny 
(..Infotv/'), valamint az Europai Parlament es a Tanacs (EU) a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben tortend vedelmerol es az ilyen adatok szabad 

mailto:pokomyiv@jozsefvaros.hu
mailto:horvath.judit@jozsefvaros.hu


aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet haWyon kiviil helyezeserbl szolo 2016/679. 
szamu rendelete („GDPR”) rendelkezeseit. A Felek egybehangzoan rogzitik, hogy a GDPR 5. 
cikk (1) bekezdes b) pontja alapjan kifejezettenjogszerunek tekintik a jelen szerzodes alapjan 
a masik fel rendelkezesere bocsatott szemelyes adatoknak a masik szerzodd fel altali 
kezeleset, amely celbol es mertekben ez az adatkezeles a jelen szerzodes teljesitesehez a 
masik felnek sziikseges. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodesben megadott adatok a 
valosagnak megfelelnek, illetve harmadik szemely szemelyhez fuzodo vagy egyeb jogait. 
illetve jogszabaly altal vedet't erdekeit nem sertik.

13. Felek a jelen megallapodasbol eredd esetleges jogvitakat elsosorban targyalasos uton 
kotelesek rendezni.

14. A jelen megallapodasban nem vagy nem kello reszletesseggel szabalyozott kerdesek 
tekinteteben a magyar jog szabalyai - elsosorban a Polg&ri Torvenykdnyv - az iranyadok.
Jelen megallapodas megkotesehez a Budapest Fovaros VIII. Kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga a ...72021. (X.18..) szamu hatarozataval 
hozzajarult. A jelen szerzodes 6 eredeti peldanyban kesziil, amelybol egyet-egyet az 
Egyesiiletek, negyet pedig az Onkormanyzat kap. A felek a jelen megallapodast elolvastak, 
megertettek, es mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jdvahagyolag irtak ala, annak 
tartalmat magukra nezve kdtelezonek ismerik el.

Kelt: Budapest, 2021. oktober....

Kulcsar Andrea Katalin elnok Lazar Gyorgyi elnok
NANE Egyesiilet kepviseleteben PATENT Egyesulet kepviseleteben

Piko Andras polgarmester 
Budapest Fovaros VIII. kerulet 

Jozsefvarosi Onkormanyzat 
kepviseleteben

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
Budapest, 2021.............................

dr. Sajtos Csilla
jegyzd

neveben es megbizasabdl

dr. Voros Szilvia 
aljegyzd 

Penzugyileg ellenjegyzem: 
Budapest. 2021..........................

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd
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