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Budapest J őzseÍvírosi Onko rmányzat
Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Előzmény
A Századvég Politikai Iskola Alapítvány 2012. źryrll'is 19-én levélben tźýékoztaÍta a Budapest Főváros
VIII. Keriilet Józsefuárosi Önkormányzatot, hogy pźiyźnatot nyrijtott be a Kozigazgatási és

Igazságigyi Minisztérium á'|ta| kiírt Civil Információs Centrum cím elnyerésére, és kérte

önkormányzatunkatazegyuttmíikodésiszándéknyilatkozata|áirására.

Budapest . Józsefuáľos onkoľmányzatának Képviselo-testülete a 16|12012. (V.03.) szźlmil

határozatában úgy döntött, hogy felkéri a polgáľmestert az együttműktidési szándéknyilatkozat
a|źirásźra, melyet az onkormányzat Polgáľmesteri Hivatala 20|2' mźĄus 10-én megküldött az

A|apítvány részére.

Täjékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az A|apítvány elnyerte a Civil lnfoľmációs

Centrum címet Budapest területér e, és 2012 'július 1 0-én átvette megbízólevelét. A nyeľtes páIyázők a

2012. július l -jétől 2014. december 31-ig tartő időszakban jogosultak a miniszter źĺ|ta| adományozott

Civil Információs Centrum cím viseléséľe' valamint e tevékenységi.ik tźtmogatćsához és a
szo|gźůtatásokhoz kapcsolódó költségek ťlnanszirozását rendezni hivatott pźůyánaton is részt vehetnek'
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A kiválasztott szervezetek a Civil Információs Centrum cím birtokában sokoldalú, gyakorlati
segítséget nyújtanak más civil szeľvezetek sztlmára, emellett szakmai tanácsadást végeznek
kĺizhasznúsági és pénzügyi területen, valamint pá|yázati kérdésekben' A Civil Információs Centrum
(CIC) hálózataigy hozzź|źru| ahhoz, hogy a szervezetek könnyebben alkalmazkodhassanak a megújult
működési köľnyezethez, az űj törvényi előírások, szabályok megismeréséhez és e|sajátításźthoz,
valamint a szektoron belüli és szektorközi együttműködés erősítéséhez. Fentiek a|apján az A|apíNány
megkereste az onkormán yzatot az egyiÍtmikodési megállapodás megkötésére.

Az egyittműködési megállapodźs cé|ja, hogy a CIC a Parbreľ-önkormányzat számára tájékoztatást
nýjtson a civil információs centrum által kínátt szolgáltatásokról, illetve a paľtner bevonhatóságáĺak
köriilményeiről és részleteiről' A Partner-önkormźnyzat ezért vá||a|ja, hogy amennyiben a CIC áIta|

nyujtott lehetőségekkel élni kíván, űgy azt a CIC --cel szoros együttműkodésben valósítja meg. A CIC
a kerületi ľendezvényeken szakéľtővel, tanácsadóval egyutt veszrészt, akihez a nonprofit szervezetek
képviselői személyesen foľđulhatnak kérdéseikkel' CIC vźi|a|ja, hogy a projekt végéig 20 egész napos
képzést szervez a közigazgatás civil szférát érintó aktualitásával kapcsolatos tematikában, ezekľől
előzetes értesítést küld a partneľ-önkormányzatoknak'
Az előterjesztés mellékletét képezi az egyuttmuködési megállapodás, melyben foglalt vállalásokat a
CIC és a Partner-önkormányzat térítésmentesen teljesítik.

Mindezek aIapján javaslom, az előteľjesztés mellék|etét képező egyĺittműködési megállapodás
elfogadasát, tekintettel a helyi önkoľmányzatokól szóló 1990' évi LXV. törvény (ow.) 8' $ (1)
bekezdésében foglaltakra, mely szerint a települési ĺinkoľmányzat fe|adata a helyi közszolgáltatások
körében különösen a közosségi tér biztositása' A Képviselő-testiilet hatásköre az Öw, 2' $ (2)
bekezdésén alapul.

Ké re m az a|ábbi határ ozzti j avas lat elfo gad ását.

HłrÁnozATI JAvASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

l. a Jőzsefuárosi onkormányzat és a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal (székhely:
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.) a civil információs centrum á|ta| kináIt
szo|gá|tatźso|<ra,2014. december 3|-ig, az előterjesztés a mellékletben szereplő feltételek
szerint együttműködési megállapodást kot, azza|, hogy a Felek egymás szolgáltatásait
térítésmentesen veszik igénybe.

2. felkéľi a polgármestert a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal (székhely: |037
Budapest, Hidegkuti Nándor u' 8-10.) való együttműködési megállapodás a|láírtsra.

Felelos: polgármester
Határidő: 2012' november 22

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kulturális Iľoda

Budapest, f0I2. november 12. &
Szillźgyi Demeter

képviselő
Törvényességi ellenőrzés:

Rĺmán Edina
jegyz(i

nevé}n ésmegbí

#n",ł#,
aljegyő
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1. szálmű melléklet
Egyiittmíĺkiidési megállapodás

Amely létrejött egyrészrő| a

Szánadv ég Polĺtikai Iskola Alapítvány
székhelye: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10'
képviseli: LáncziAndľás elnök
nyi|vźtntartási száma: Fővárosi Birőság,4f43
adőszáma: I805f4II-f-4I
bankszźlm|ájźńvezeti: Budapest Bank Nyrt.
szám|aszźtm: 1 01 03 104-39 613622-00000004
kapcsolattaľtó: Huszár oľsolya 479-5f97
mint Civil Információs Centľum (a továbbiakban: CIC)

másrészről

Bud apest Fővá ros VIII. kerület Józsefvárosi O nkoľm ány zat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u,63.67 '

képviseli: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
adőszźlma: |5,'I357I5.2-4f
torzsszttma: 735715
bankszáml aszźlm: 1 4 1 003 09- l 0fI3949-01000006
statisztikai szám: 15735715-84|1-321-0|
kapcsolattaľtó: Rókusfalvy-Bodoľ Gergely 459-2|30
mint partneľ-önkormányzat (a továbbiakban Paľtneľ-iinkoľmányzat)

kĺjzött alulírott napon és helyen az a|źtbbiak szeľint:

I.

PREAMBULUM

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséľől és

támogatásźľól szóló 2011. évĺ Cl,xxv. töľvény (a továbbiakban: Civil tv.) 51. $.a szerint a civil
szervezetek műk<jdésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az

á|Iarĺlhźntartás alrendszereiből nyújtott üĺmogatások szabá|yszeru felhasználásának elősegítése

érdekében a miniszteľ civil infoľmációs centrumokat működtet. A civil infonnációs centrumok
nyilvános pźůyázat útján kiválasztott civil szeľvezetek. A civil információs centľumok feladatait -
összhangban a jelen szeľződésben foglaltakkal - a Civil tv. 52. $-atarta|mazza.

AKozigazgatási és Igazságugyi Minisztéľium pá|yáuatotírtkif}IZ.július l . ésf0I4. december 31.

közötti időszakľa vonatkozóan a,,Civil lnformációs Centľum'' cím elnyeréséľe.

CIC a fenti pályázaton elindult, és az Emberi Erófomások Minisztériuma XXI-T/i6911.3l(2012) sz.

értesítése szerint megnyefte a kiíľt pá|yázatot, így elnyerte a fenti időszakban fővárosi ,,Civil
Információs Centrum'' címet.

Annak érdekében, hogy a CIC a Civil tv. 52. $-ában rögzltett fe|adatait hatékonyan teljesíteni tudja,

a Partneľ-önkormányzat és a CIC a jelen együttműködési megállapodást kötik meg.



II.

^sznRzooÉs 
ľa.ncya

Felek a jelen együttműködési megállapodás a|áirtstxa| megá'||apodnak abban, hogy a CIC a Paľtneľ.
önkormányzat számźłra tźĄékoztatást nyujt a civil információs centrum á|ta| kinźůt szolgáltatásokľól,
il|ewe a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.
A Paľtncr-önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a CIC által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy
azt a CIC - cel szoros egyĹittmtĺködésben valósítja meg.

Felek kotelezettséget vállalnak arra, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt
cserélnek egymással az esetleges tapaszta|atokról, és a pľojektben a legjobb tudásuknak megfele|ően
közreműködnek'

Felek már jelen megállapodás a|áirásáva| kifejezik azon kölcsönös szándékukat, hogy a projekt
|ezźrtsćú követoen a jövőben is együttműködjenek, és az addig elért eľedmények további folyamatos
fenntartását sajttt eszközeikkel is biztosítsák.

ilr.

A CIC FELADATAI

CIC vállalja, hogy a Partner-önkormányzat közigazgatźlsi illetékességi területén a Civil Információs
Centľum cím viselésénęk teljes időtartama soľán, Partner.önkormányzattal folyamatos
együttműködésben és konzultációban maradéktalanul végľehajtja a vonatkozó pá|yázatban lefektetett
a|ábbi feladatait:

1. A paľtner-iinkoľmányzat nyilvános ľendezvényein konzultációs lehetőséget biztosít
nonpľoÍit szervezetek számára.

A fenti feladatkör teljesítése soľán a CIC a keľületi rendezvényęken szakértővel, tanácsadóval
együtt vesz tészt, akihez a nonpľofit szeľvezetek képviselői személyesen fordulhatnak
kérdéseikkel'

Tanácsadói teľületek:
- Jogi, közhasznúsági tanácsadás

- Pénzugyi, könywiteli és adózási tanácsadás

- Pá|yázati tanácsadás

- Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatostanácsadás

- Forriásteremtésitanácsadás

- Számitőgép-kezelési és informatikaitanácsadás

- Magyarkĺilhoni magyar paľtnerségi külkapcsolati kapcso|atok elősegítése

Paľtneľ-onkormäĺyzat vźú|a|ja, hogy az egyes ľendezslényekre vonatkozó tanácsadói igényét
legalább az adott rendezvény időpontja előtt 30 nappal írásban köz|i a CIC --cel.



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

CIC vállalja' hogy a projekt végéig20 egész napos képzést szewez aközigazgatás civil szférát

érintő aktua|itásźtva| kapcsolatos tematikában' ezekľol előzetes küld éľtesítést a paľtner-

önkormányzatoknak. A cIC a fent felsoľolt teľületeken tanácsadást végez személyes

találkozókon és online foľmában'

3. Élo os digitális fórumok, konzultációk, egyéb ľendezvények és pľogľamok szeľvezéséve|

elősegíti a téľség civil szeruezetei ktiztitti kapcsolatok bővülését;

CIC vállalja, hogy elęktronikus hírlevelét (minimum 1 levelet lhő, f0|4' decembeľ 31.

napjáig beztrő|ag) eljuttatja atérségcivil szervezeteihez, saját honlapján GYIK és egyéb civil
ügyekkel kapcsolatos információs taľtalmakat, híreket teszkozzé, kerületi rendezvényeket tart

' a fenti cé|ok érdekében (5 ľendezvény kerületenként,f0|4. december 31' napjáig bezárő|ag),

és együttműködik a kerületi civil szolgáltatókkal.

4. A Paľtneľ-önkormányzat civĺl táľsadalommal kapcsolatos progľamjaiban szervezőként,

konzulensként, kiizvetítőként, népszeľűsítőként a Paľtneľ-łinkoľmányzat előzetesen

közöIt íľásbeti igénybejelentése lehetősége szeľint ľészt vesz, ktizľemíĺködik.

5. Szakmai kompetenciáját konzultációk, véleményezések, monitoringok'
munkacsopoľtokban va|ó ľészvétel foľmájában hasznosítva a Paľtner-iinkoľmányzat
előzetesen közölt íľásbeli igénybejetentése szerinttámogatjaPartneľ-önkoľmányzat civil
szektoľľa vonatkozó tevékenységét.

6. A térség civil szektoľáva| kapcsolatos információgyíĺjtő és - feldolgozó tevékenységének

eľedményeit a vonatkoző adafuédelmi előírásokat betaľtva, igény szeľint a paľtneľ-

iĺnkoľmány zat re|evńns szerveinek ľendelkezéséľe bocsájtja.

A fenti feladatkor teljesítése során a CIC źłtadja a kerületi megjelenés alkalmával gyujtött, a

tanácsadást kérő, érdeklodő nonpľoťlt szervezetek képviselőinek eléľhetőségeit, létrehozott

civil adatbázist épít, bővít és fejleszt, teljes önkormányzati civil refeľensi elérhetőséget állít
összę.

A CIC vtt||a|ja, hogy saját honlapján lehetőséget biztosít az önkormányzati poľtál közvetett

eléréséľe, valamint önkormányzati hírek, fe|hívások közzététe|ére.

IV.

A PÁRTNEn-oľronmÁľy Z 

^T 
FELADATAI

Partner-önkormźnyzatvá||a|ja, hogy a Civil lnfoľmációs Centrum cím viselésének teljes időtaľtama

során a CIC által partner-önkormźnyzatközigazgatási illetékességi teľületén vállalt tevékenységekhez

folyamatos konzultáció és együttmríködés mellętt minden lehetséges és arányos segítséget és

támogatást megad, külonös tekintettel a következőkľe:

1. Saját infoľmációs felĺiletein (honlap, helyi újság) lehetőséget biztosít a pá|yázó Civil
Infoľmációs Centľum minőségben nyújtott szo|gá|tĺtásainak és pľogľamjainak

ľendszeľes megielentetésére.

2. Rendszeľes szakmai konzultáciĺós lehetőséget biztosít a CIC számá,ľa a civil teľĺilet főbb

aktuális kéľdéseiről.

3. Aktív egyĺittműkiidést segít eIő saját cĺvil refeľensei és a CIC szakéľtőikőzőtt.



4. Saját nyitvános rendezvényein lehetőséget (helyet, időt, hiľdetést) biztosít a CIC számára

civil szervezeteknek ajánlott konzu|tációľa.

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

infľastruktuľális köľülményeket biztosít a páiyázatban fogla|t keľiileti civil
rendezvények, konfeľenciák, konzu|tációk céljáľa' illetőleg a ľendezvények,
konfeľenciák, konzultációk időpontjáľól és helyéľől 15 nappal koľábban előzetesen

íľásban éľtesíti a CIC -et.

v.

sZF,F.zo| Jo GoK vnnEr.ľĺn

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttmrĺködési megállapodás keretei kozott,vagy
eľre való tekintettel létrejövő jogi oltalomban, vagy egyéb védelemben részesíthető szellemi alkotások
tekintetében a rendelkezés joga a CIC -et i|leti meg, annak szerzői vagyoni jogai a CIC tulajdonát

képezik.

vI.

A MEGALLAPoDÁS IDoBELI HATÁLYA, MEGSZť]NÉSE

Szęrződó felek megállapodnak abban' hogy a jelen Együttműkodési megállapodást Szerződő felek
2014. decembeľ 31. napjáig ŕ'artőhatározottidőtartamra kötik meg'

Azonnali hatállyal mondhatják fel felek jelen Együttműködési megállapodást (rendkívüli felmondás),
amennyiben a másik fél jelen Megállapodásból fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és

a sérelmet szenvedő fél felhívásźra a jogszerű helyzetet nem ál|ítja helyľe, kivéve amennyiben a

kotęlezettségszegés olyan mértékú, amely a felek további együttműkodést lehetetlenné teszi.

RendkívüIi felmondás esetén a CIC fenntaľtja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai
érvényesítésére, ideéľtve akára megtérítésére való jogot is.

VII.

nnvÉľwľELENsÉG

Ha a jelen Megállapodás egyes kikötései éľvénýelenek, vagy érvénýelennek minősülnének' ezen

éľvénýelenség nem érinti a Megállapodás egészét. A Megállapodás érvénýelenséggel nem érintett

rendelkezései érvényben maľadnak és kikényszeľíthetők, helyette a rendelkezéshez legközelebb álló
hatályos, a Felek közcjtti jogviszonyra vonatkozó szabtúý kell alkalmazni, kivéve ha az érvénýelen
vagy annak minősített ľendelkezésęk nélkül a Megállapodást a Felek egyáltalán nem kötötték volna
meg.

VIII.

zĺR:o REIIDELKEZÉSEK

Jelen Megállapodás báľmely módosítása vagy vá'|toztatásakizźtrőlag akkoľ hatályos és érvényes, ha az

íľásos formájú és a Felek - mint jelen Megállapodás kiegészítését vagy módosítását- a|áirták.

Minden - jelen Megállapodással kapcsolatos - közlés írásban, fax vagy e-mail útján töľténik. Szóbeli
közlés csak akkor lép érvénybe, ha annak közlésétől sztlmitott 36 órźn belül azt írásos foľmában

meserősítik.



Szerzódő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elő| semmilyen olyan körülméný, amely e

Megállapod ás a|áirásźú befolyásolta volna.

A jelen Megállapodás magyar nyelven készült, 3 (három) egymással megegyezo példányban és 5
oldalból áll.
A jelen Megállapodásban nem szabá|yozott kéľdésekben a |959. évi IV. törvény vonatkozó
rendelkezései, illetőleg afDII. évi CLXXV. törvény azirźnyadő.
Fęlek a jelen Megállapodást elolvasták, megéľtették és magukĺa nézve a|áirásukkal kĺitelezőnek
ismerik el.

Budapest,2012.

Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefu áľosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Fedezete: Dátum: Budapest,2012.
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