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Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat
Képviselő.testülete számár a

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja 2012. május 3. . sz. napirend

Táľgy: Együttmíĺködési szándéknyi|atkozat a Szánaďvég Politĺkai Iskola Alapítvánnyal
Civil Információs Centľum érdekében

A napirendet nyíItlzárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogađásához egyszeťuJminősített
szav azattobb s é g s ztiks é ge s .
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi !
Humánszolgáltatási Bizottságvé|eményezi tr

Határ ozati iav as|at a bízottság számár a:

A Humánszolsáltatási Bizottsás iavasolia a Képviselo-testületnek az e|oteriesńés megtttrgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Baľthel-Rúzsa Zso|t a Százađvég Politikai Iskola Alapítvany igazgatőja levélben fordult
önkormányzatlľ.i<hoz (1' számú melléklet), melyben kérte, hogy az általuk benyújtott Civil
Információs Centrum cím elnyerését céIző pá|yázathoz mellékletként csatolhassák a Budapest
Jőzsefvźtosi onkormányzat Egyiittmfüödési szandéknyilatkozatát (2, szźlmimelléklet).

Az egyesülési jogról, a kozhasznu jogállásról, valamint a civil szervezetęk működéséről és

tárrrcgatásáról szóló 20II. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tcĺrvény) 51. $ (1)

bekezdése szetint a táľsadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a

továbbiakban: miniszter) a civil szewezetek működésének sza]<rnai tźlmogatása,

fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az źi|amháńartás alrendszereiből nyújtott támogatások
szabá|yszerű felhasznáIásánakelősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet.

A Civil tĺirvény VIII. fejezęte hatátozza meg a civil infoľmációs centrumok kivá|asztásanak
mődját, fe|ađatát:
''51. $ ''(2) A civil információs centrumok nyilvános páIyázat útjan kiválasztott civil
szewezetek."

ĚR KF-ZETT

2012 ÁPR ?7, (2Ĺ l



52. $ (1) A civil információs centrumok 51. $ szeľinti tevékenységük keretében az alábbi
feladatokat látjak el:
a) igény esetén közľeműködnek a civil szetvezetek e törvény szeľinti adminisztratív
(elektronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében'
b) elősegítik a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi onkoľmányzatok
együttműködését,
c) részt vesznek a civil szęrvezetek és az iz\eti szféra kapcsolatainak és együttmfüĺidési
leheÍőségeinek fej lesztésében,
d) folyamatos miĺködésti szakmai tanácsadtlsi rendszert működtetnek jogi, közhasznúsági
terĹileten; pénzĺjgyi, könyvelési, aďőzási kérdésekbęĺ; pźiyázati módszeľekľe, technikźkĺa
vonatkozóan ; szźlmítőgép-kezelés területén,
e) folyamatos infoľmációszolgźitatást biztosítanak az e törvény szerinti intézkedések
végľehajtásának megvalósulásaról,
Đ az e célľa létrehozott számítógépes ľendszeľen keresztül adatot szolgá'|tatnak a Civil
Információs Portál számtna az a)-e) pontok szeľinti feladatokkal kapcsolatos adatok és
információk teľj esztése érdekében.
(2) 

^ 
civil infoľmációs centrumok kötelesek egyiittműkcidni egymással és a szakmai

háIőzato|đ<a| az
(1) bekezdés szerinti célok teljes könĺ megvalósítása érdekében.''

A pá|yázatnak nem kötelező eleme az EgyĹittmúködési szándéknyilatkozat. A pźiyźzat
benyrijtási határideje 2012. április 30. és hiĺínypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a
pá|yáző elnyeri a Civil Információs Centľum címet, abban az esetben a feléjük
Egytittműköđési szándéknyilatkozatot tett ĺinkoľmányzato|<kal fog együttműködni.

Az egyuttműkcidés pénzĺjgyi feđezetet nem igényel, a költségvetésre közvetlen vagy közvetett
pénzügyi hatźsanincs.

JavaslomazBgyittmukĺidésiszándéknyi|atkozatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéľi a polgáľmesteľt az eloterjesztést mellékletét
képező a Százaďvég Politikai Iskola Alapítvánnyal kötendő Együttműködési
s zĺíndéknyi |atko zat a|áir ás éľ a.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő : 20|2.május I I.

Budapest, 2012. április 27.

Töľvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺíI:

GÁ*ĺfu
- Dr. Kocsis N,Iáté

polgáľmesteľ
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I. számumelléklet

Fetadó: BARTHEL-RUZSA Zso|t fbathel-ruzsa@szazadveg.hu]
Küldve: 2012. ápri|ĺs 19.I7lI7
Címzett: Polgármester
Tárgy: EgyÜttműködésĺ szándéknyi|atkozat - Cĺvi| Információs Centrum

Tiszte|t Polgármester Úr!

A Századvég A|apítvány évtizedes hagyománnyal rendelkezik a hazai civiltársada|omma|,

nonprofit szervezetekkeI kapcsoIatos szakmai együttműködés, oktatás, kutatás és

rendezvényszervezés terĹiIetén. E kiemelkedő tapasztalatokkaI felvértezett, folyamatosan

újabb szakmai kihívásokat kereső nonprofit szervezetként úgy döntöttünk, hogy a budapesti

korzetben e|indulunk aKozigazgatási és |gazságügyi Minisztérium,,Civi| |nformációs

Centrum,, címek e|nyerését cé|ző pá|yázatán.

Eltoké|t cé|unk, hogy e pá|yázat részeként a következő időszakban szoros együttműködést

alakítsunk ki a civi| terü|eten az on á|ta| vezetett önkormányzatta|. Az egyÜttműködést egy

együttműködési szándéknyiIatkozattaI szeretnénk formába önteni, me|yet aktuá|is

pá|yázatunk részeként ápriIis f7-iga K|M számára is e|juttatunk. A jovőbeniszorosabb

együttműködés meggyőződésünk szerint számtalan pozitív hatást gyakorolhat a térség civil

szférájára, ugyanakkor semmi|yen anyagi vá|la|ást vagy egyéb jelentős tehertéte|t nem je|ent

az önkormányzat számára.

Kérem, amennyiben e|képze|hetőnek tartja aSzázadvéggel mint potenciá|is Civi| |nformációs

CentrummaItörténő együttműködést, a me||éke|t egyÜttműködési szándéknyiIatkozatot

a|áírva, pecsétteI eIlátva postafordu|távaIjuttassa vissza az Alapítvány számára (1037

Budapest, Hidegkuti N' u. 8-10.)' A kézhezvéte|t kovetően az egyik pé|dányt a|áírva. Pecsétte|

e||átva mi is visszajuttatjuk az on számára.

Remé|em, hogy e dokumentum gyĹimö|csoző együttműködésünk aIapjává válik. Kérem,

fordu|jon hozzám biza|ommala +36703398339 mobi|számon, amennyiben a pá|yázattaI

kapcso|atban bármi|yen kérdése fe|merülne.

Segítségét e|őre is köszönom.

Tisztelettel:

Barthe|-Rúzsa Zso|t

igazgató

Tórsada!mi, civil kapcsolatok és oktatósi igazgatósóg

Századvég PoIitikai IskoIa A|apítvány

1037 Budapest, Hĺdegkuti Nándor u.8-10.
Tel. : +36-1-1-479-5292
Fax: +36-t-479-5290
web: www.szazadves.hu





2. szźlmumelléklet
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t*ľiitt!ĺtfitöđÉs ĺÉá ndékńľl|ätlt#át

Äĺne|v |éłrejÉtt e.gyrÉszŕ!* a 5ĺáĺad',łda Fo|itjŁai lskcI* Alap{hľéĺľy łt.}'rábäĺäkban'pá|yézói}, másréĚżŕň| Bqdäpest Fđ'łá-

ras Wl|. kerüfut JózsefÝÉrÜji onŁonnłłnyzat (te'Jäbbjäłlbán pĺrtneťłrtholÍnányĺat}.kňlötÍ a nrař no.poĺt És az ałáhbiak

!ż€[ĺnt:

ĺ- ł ře|ek rĘzŕtik. |'vo,gy jelen egyłľtríĺűkiidési r'ftegdl|apod'És aláÍrásárráJ rr.egéllapodnaüt r.bäan. ho gy a Civi! |n-

ŕprrnáĺÄás Ł€nErumi cĺrnpá|yárat nyerłese fie|en ĺeđđdésben: pálľáió]. a.parlneĺ-óniicorr*ányzáts#irnára djÉ.
koÍtaüást nYújt a civí| Ínfoľmációs c€ÍłtruľÍJ ł|ta| kĺná|t srolĚá|tałásokró|" i|!ebB,a paĺłner bevoĺrlatósägának

kirĺiIményeĺĺő| És rÉ:zł€ĺeřrđl'

f- Áĺ egyrfitńüĺĺiidésben ptrtnĚrí fd.|kÉĺt gerępłÉ óĺikoÍÍíiánľrat vá|latjp, 'hogy aĺr+ennyibe'n.a pälytzć' által

nľlijtott |ehetłi!égekke| á|ní kiłdn' ligly art e páłyÉzdval s:cros qgľffiÍn|Íkfuésben va|ósdtja inc..g;

1" Az egyiittĺnťik6dđ paĺtrĺerek kijelentit hogy a pręram megve|ó*itása' sarán ľe'ndsteŕese.n inbrrrvścidt ę"se-

rélne,k egyrnássaN at eset|e'ges tt.paltitaiatoilcnó!, tgťÉbbá kije|errtik. ihogy ĺ projektberl a' |eďobb tudásÚknek

rnegŕe|elóe.n h6zrernükődnek.

4- Ař egr"i]ttrnlxködés, tagjai a mĘvalłisltandđ cÉ| Érdekébe.n a |ĺđveŁkgró ťe|adatłkat väl|a|jáh:

A pá|váłÉ 'płojęktben vá}|alt honkľét fdädlatĚi!

Fá|yárévá|*a|ja.hogyapłľtne.ľ.ônhorĺĺĺá*yratkí}t|ÉÉżÉätášiÍ!|etÉkeaségiterĺĺeté:naCł,łi||nfncrcáciÉsEentruĺĺdm
viśEłés€neŁ łe.ljÉs idđtžĺńäínä,9ürán. piiĺtner.ônhoríÍ.iánľfättat ío|ľámátrś €EtÍÚĚk,nükĎderäen és' &'onzu|tációäaĺr ľĺla-

ľadÉktĺlĺnirĺvÉEreľÉjti;á ä voÍratkoĺó páfo*atbĚn lďěŁtĚtěttťe'ladataiŁ E f'E{ädätÉk B ĺtŕwetke!đ.k:

. a p.ä]rtnEr.änŁoĺrrr.ÉnTrąl ruyifuér*oĺ rpnđEtĺ,énv€iÍ| hoľuu|tácĺłk lehet&éget biĺrosŕt nĺnprďĺt sĺe'ĺveĺetek

srámära:

sa.krétü oktatásí És itanácsadói ter.Ětenłľrd*et végpt +térséE:tŕviü seeĺvÉfttę'i !äárnálra;

é|'$És digitális forurrnt konzulĚÉuiót eÉľéb rendEĺi'ÉľrgeŁ és prográrr.}Í'k śie!'ďe!ÉsÉveĺ e.löłe.gi,ti a t.Érs{g civil

sĺeĺ'leee.tp'l k'đzöttĺ' kapcsolatpk bđvĺí|Ését

a pEiitľłtľ.ónkĺirnrán1rat civi! ti.rsadahłĺĺrnal kapľsołat'os FroEĚmJäĺbäh šIerveĺö|cÉnł, konru|€ĺtsfrÉnt, kEĺłe-

tĺtđhĚfi t' n,épszerltsľt,5ként kÉĺrerrrťikódi k;

Śĺähĺĺra,i kom.petErĺiiáját ho.nllrřtsĹÍók. Wlęľnénľetések, nxĺnltoríngoŁ munfrocsoporto&ban vaĺó rÉsaĺĺéteĺ

ťorrnájában ha*:nĎ5ítľa tářioBatjá parthér-ĚiŤk{Ímänyżátťivil giÉktĐrrä vdĺtätkBŹé té!.ŕÉkenyĺÉgłĘ

a tÉrsÉg ĺivi! sĺektoráva| kaFcsolatm inřoľľndcióg.yü.iĘ{,.tárolđ ěs đeHoĘoró teľé.kervysÉä:Érrek eredrnĚn'/Ęřt

a 'rcnetkoťó sdatué'de|rfii e|6ľľáooĺĺat betartľa, trÉÉńT gr€ľihř á páľifttr.onkÔ,mrä:nytat rcl|eván= saęnłEĺřJek

ręndełketésÉre bocsájt1.a;

1Đ37 Btd.pĚsr'. HideBkuť älÉndgr utEá tl-1o. l]ľe|eřoĺr:.llE-SfBłÍ | Faĺ: lt73-5Ż!lo I Eĺĺłiĺl scazadvę8tszaĺadveť.hłl
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A partner.önkormányzat á|taI Vá||a|t konkrét fe|adatok;

Partner-cinkormányzat vá||a|ja, hogy a Civi| |nfoľmációs Centrum cĺm vÍselésének tetjes időtártama során a pá|yázó

á|taI partner-Cinkormányzat közigazgatási i||etékességi terüĺetén vá||a|t tevékenységekhez folyamatos konzu|táció és

egyíjttműkodés me||ett minden lehetséges és arányos segítséget és támogatást megad, kti|önos tekintette| a követ.

kezőkre:

o saját információs fe|ü|etein (honlap, he|yĺ újság, tv, rádĺó stb.) |ehetőséget bĺztosít a pá|yázó Civĺ| |nformácĺós

Centrum minőségben nyújtott szolgá|tatásaĺnak és programjainak rendszeres megieIentetésére;

r rendszeres szakmai konzu|tációs Iehetőséget biztosít a pá|yáző számára a civiI terü|et főbb aktuá|is kérdései-

rő|;

aktíV együttműködést segít e|ő saját civi| referensei és pá|yázó szakértői között'

partner-önkormányzat saját nyiĺvános rendezvényein lehetőséget (he|yet, időt, hirdetést) biztosít pá|yázó

számára civiI szervezeteknek ajánIott konzu|tációra;

. igény esetén pályázó számára he|yet és egyéb infrastrukturá|is körü|ményeket biztosít a páĺyázatban foglalt

kistérségi/kerüĺeti civiI rendezvények, konferenciák, konzuItácĺók cé|jára;

5. Ezen megá||apodás kifejezi a fe|ek azon szándékát is, hogy a pro1'ekt lezárását kovetően,a jövőben is egyÜtt- f
működnek és az addig e|ért eredmények további fo|yamatos fenntartását saját eszközeikkel is bĺztosítják' _

A felek a fenti megállapodás! mint akaratukkaI mindenben megegyezőt elo|vasás után a|áírták.

Kelt:

Budapest, 2012. ..........,..

Dr. Kocsis Máté

poIgármester

Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefuárosi on.

kormányzat

Lánczi András

elnok

Századvég Po|itikai IskoIa Alapítvány

1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10, I Telefon: 479-5284 | Fax:.479-5f90 | Emai|: szazadveg@szazadveg,hu


