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1') Jelen Egytjttműkcidési Megá|lapodás a|áírásávaI az egyrittműködő tagok
megá|lapoĺlnak, hogy a Társac|aImi Megújul|ás operatív Program keretében ,,A
bűnmege|őzés szempontjábó| kĺemeIten fontos, bűneIkövető vagY bűneIkövetés
szempontjábóľ veszé|yeztetett gyermek- és fiata|korúak segítése', (kódszám: ľÁvop-
5.6.1.B-Lz/1) pá|yázati kiírásra az ESZA Társadalmi Szo|gá|tató Nonprofĺt Kft'
kozreműködő szervezethez benyújtott, ,,Isko|ai és isko|án kívüli bűnmegelőzési
programok józsefuárosi gyerekeknek és fĺata|oknak,, cím(j pályázatban meghatározott
pályázati cé|t (a projektet) együttműködéssel valósítják meg. Az Egytjttműködési
Megá|lapodás a|áírása kífejezi az együttműködő tagok azon szándékát, hogy a projekt
lezélrását követően a projektben meghatározott cél (cé|ok) megva|ósítása érdekében a
jövőben is egytjttműködnek, és az e|ért eredmények további fenntartását
lehetőségeikhez képest biztosÍtjá k.

2.) Az egyÜttműködés tagjai az 1.) pontban megje|ölt pá|yázatban meghatározott cé|
(cé|ok) megva|ósításában a jelen megá|lapodás kereteĺ között részt vállalnak. Az
egytjttműködés tagja ĺ :

1. főpá|yáző:
Szervezet neve Képvise|ő neve

Budapest Főváros VIII' keru|et Dr. Kocsis Máté po|gármester
Józsefuá rosĺ on kormányzat
(székhelye: H-10B2 Budapest,
Baross u. 63-67., törzskönyvi
azonosító száma:. 735715,
adószáma: L57357Ĺ5-2-42, KSH

' statisztĺkai számje|e: 75735715-
B47t-327-ot, bankszámlaszám:
14 1 00 309- 102139 49 -0 1 000006)

2. egyr'ittműködő Budapesti Rendőr-főkapitányság dr. Tóth Tamás r.
tag: székhe|y: 1139 Budapest, Teve dandártábornok, rendőrségĺ

utca 4-6', adószám : I57213BB-2- tanácsos, rendőrfőkapitány
51 statisztikai szám: t57fo3BB-
B424-3I2-)L, bankszámlaszám:
1023002-01451430

3') A projekt megva|ósítása érdekében az egyÜttműködés tagjai az alábbi feladatok
megva|ósítását Vá||a|ják, a pályázatban fog|alt megvalósításĺ Ütemtervve| összhangban:

1. főpá|yáző:
Szervezet neve Feladatokl

Budapest Főváros VIII. kerület A ĺÁľvop-s.o.L.B-I2/7
Józsefvárosi onkorm ányzať pá|yázati kiírásra benyújtott,

)z ,,Iskolai és iskolán kívrjli
bűnmege|őzési programok
józsefvárosĺ gyerekeknek és
fĺataloknak,, cím,ű pá|yázat
megvalósítása

' A feladatokat a pá|yźuatban szereplő feladatokra utalással tcimören céIszeni
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A projekľek.áŽ Európai Unió támogatásáva[, az Európai
Szociátis Atap társf inanszírozásáVat va[ósUtnak meg.
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2. egyÜttműkodő Budapesti Rendőr-főkapitányság
tag:
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A rendőrség itjúságvédeImi'
bű nmege|ő zési osztálya i va I

közös programok szervezése :

t. ,,Egy ĺskola * egy rendőr,,
prog ra m tová bbfej Iesztése,
megva|ósítása a helyi
ádottságok fÜg gvényében,
2. rendőrök aktív
részvéte|ének biztosít ása az
iskoIai bűnmegelőzési
programokban,
3. közös nyí|t na pok
szervezése iskoIa- rendőrség.

Az együttműködő tag(ok) pá|yázati támogatásban nem részesÜĺnek'

4.) Jelen Együttműködési Megá|lapodást csak rendkívÜ|ĺ felmondássaI jogosuĺt az
együttműködő tag egyoldalúan megszüntetni, a főpá|yáző erre nem jogosult. Rendkívr]li
fe|mondásra csak a. másĺk tag sú|yos szerződésszegése vagy o|yan ok alapján van
|ehetőség, amely a szerződésszerű teljesítést lehetet|enné teszi. Ez utóbbi esetben az
érintett egyÜttműködő tag a fe|mondását mege|őzően köte|es egyeztetést
kezdeményezni együttesen va|amennyi együttműködő tagga| - ide éľtve a főpá|yázőt is _
a projekt cé|jának e|érése érdekében. Az egyrittműkodésből kiváló tag kote|es a
tőpá|yázőnak a kivá|ás időpontjátó| számított 10 napon be|rjl az á|ta|a végzett szakmai
munkáró| beszámolni.

5.) Jelen EgyÜttműködési Megá|lapodás a pá|yázat és a támogatási .szerződés
e|vá|aszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek érte|mében a
támogatásl szerződésnek a |ejárta e|őtti megszűnése je|en Együttműkodési Megállapodás
megszűnését vonja maga után. Az Együttműködésĺ Megál|apodás csak írásban
módosítható'

Az együttműködő tagok je|en okĺratot átolvasás és egymás felé igazo|t egységes
érLe|mezést kcjvetően, mint szerződési akaratukka| mindenben megegyezőt, 3 olda|on
összesen 10 példányban, helybenhagyó|ag írják a|á.

Kelt, Budapest, 2072.

Dr. Kocsĺs Máté, polgármester
(főpá|yáző)

Budapest Főváros VIiI. kerti|et Józsefuárosi
onkormányzat

P.H.

dr. Tóth T r. dandártábornok,
rendőrségi ta őríőkapitány

(egv
Budapesti őpfőka

A Projektek az Európai Unió támogatásáva[. az Európai
5zociátis Alap |'ársÍinanszírozásávaI vatósuInak meg.
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Jogi szempontbó| e||enjegyzem :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet: .'. dátum: Budapest, 2012.
Pénztl gyi leg elIenjegyze m :

Páris Gyu|áné
pénzúgyi u g yosztá | yv ezető
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A projektek az Eurcpai Unió támogatásáVat, az Eumpai

SzociáLis Atap társf ínanszĺrozásávat va[ósulnak me9.
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