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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Hutnánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizottság szélmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyí Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testü l etnek az e|őter iesztés m e stár sv a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

Előzmény
A Századvég Politikai Iskola Alapítvány 20If . ápri|is 19-én levélb en táĄékoztatta a Budapest Főváros
Vn. Kerület Józsefuárosi onkormányzatot, hogy pá|yázatot nyĘtott be a Kozigazgatási és
Igazságugyi Minisztérium źita| kiíľt Civil Információs Centrum cím elnyeréséľe, és kérte. 
ö n ko rm án y zatunkat az e gyúttmíjkö d és i s zán déknyi l atko zat a|áir źs ár a.

Budapest Józsefuáros onkoľmányzatának Képviselő-testülete a 16|lf0|2' (V.03.) szźlmil
határozatában úgy döntött, hogy felkéri a polgáľmestert az együttműködési szándéknyi|atkozat
a|áírźtsźra, melyet az onkormányzat Polgármesteri Hivatala 20If. május 10-én megküldött az
A|apitvány részére.

Tź!ékoztatom a Tisztelt Képviselő-test[iletet' hogy az A|apítvány elnyerte a Civil Információs
Centrum címet Budapest területéľe, és 20|2' július 10-én tlwette megbíző|evelét. A nyeľtes pźiyźnők a
2012' július l-jétől 2014. december 3l-ig tartő idószakban jogosultak a miniszter á|ta| adományozott
Civil Infoľmációs Centrum cím viseléséľe, valamint e tevékenységük támogatásához és a
szo|gźitatźsokhoz kapcsolódó költségęk ťlnanszírozástúrendezni hivatott pä|yázaton is ľészt vehetnek.
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A kiválasztotĺ szervezetek a Civil Információs Centrum cím binokában sokolda|ú, gyakoľlati
segítséget nyrijtanak más civil szeľvezetek szttmára, emellett szakmai tanácsadást végeznek
közhaszntsági és pénzügyi területen, valamint pá|yźnati kérdésekben. A Civil Infoľmációs Centrum
(CIC) hálózata igy hozzájáru| ahhoz, hogy a szervezetek könnyebben alkalmazkodhassanak a megújult
működési komyezethez, az űj törvényi előírások, szabályok megismeľéséhez és e|sajátításához,
valamint a szektoron belüIi és szektorkozi együttműködés erősítéséhez. Fentiek alapján az A|apítvány
me gkere ste az Önkom á ny zatot az e gfittmllkö dés i me gá l lap o dás me gkotés ére.

Az egyittmtĺködési megállapodás cé|ja, hogy a CIC a Paľtner-önkormányzat sztmára tájékoztatást
nyújtson a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának
korü|ményeiről és részleteiről. A Paľtner-önkormányzat ęZéÍt vźL||a|ia, hogy amennyiben a CIC á|ta|
nýjtott lehetőségekkel élni kíván, űgy azt a CIC --cel szoros együttműködésben valósítja meg' A CIC
a kerületi rendezvényeken szakértővel, tanácsadóval egyutt veszrészt, akihez a nonprofit szervezetek
képviseloi személyesen fordulhatnak kérdéseikkel. CIC váI|a|ja, hogy a projekt végéig 20 egész napos
képzést szervez a kozigazgatás civil szférát éľintő aktua|itásáva| kapcsolatos tematikában, ezehő|
előzetes értesítést küld a paľtneľ-önkormányzatoknak'
Az előterjesztés mellékletét képezi az egyuttmuködési megállapodás, melyben foglalt vállalásokat a

CIC és a Paľtner-önkormány zat térítésmentesen telj es ítik.

Mindezek a|apján javaslom, az előteľjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás
elfogadását, tekintettel a helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. toľvény (ow.) 8.$ (l)
bekezdésében foglaltakľa, mely szerint a települési önkormányzat fe|adata a helyi közszolgáltatások
köľében ktilönösen a közösségi tér biztosítása. A Képviselő-testĺilet hatásköre az Otv' f.s Q)
bekezdésén alapul.

Az egytittműködési megállapodás megkötése pénzugyi fedezetet nem igényel.

Kéľem az a|áňbi határozati javaslat elfogadását.

H.ł,ľÁnozĺTI JAvAsLAT

Á' Képviselő.testiĺlet úgy diint' hogy

l ' a Józsefuárosi Önkoľmányzat és a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal (székhely:
1037 Budapest, Hidegkuti Nándoľ u. 8-10.) a civil infoľmációs centrum által kínált
szo|gźůtatásoka,2014. decembeľ 3l.ig, az előterjesztés a mellékletben szereplő feltételek
szerint együttműködési megállapodást köt, azza|, hogy a Felek egymás szo|gźitatźsaít
térítesmentesen veszik igénybe.

f. felkéri a polgármesteľt a Századvég Politikai Iskola Alapíwánnyal (székhely: |037
Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8.10.) való együttműködési megállapodźs a|áirására'

Felęlos: polgáľmesteľ
Hatáľidő: fj|f. december 6.

tintés végrehajtását végző szervezeti egység: KultuľáIis Iľoda

Budapest, 2012. november 26.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
iegyző



1. számú melléklet
E gyüttműkłidési megállapodás

Amely létrejött egyrészró| a

Szńzadv ég Politikai Iskola Alapítvány
székhelye: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándoľ u. 8-10.
képviseli: Lánczi András elnök
nyilvántartási száma: Fővárosi Birősáą,4243
adőszźtma: 180524|I-2-41
bankszámláj átvezeti: Budapest Bank Nyrt'
szám|aszźtm: l 0103 104-39 6I36f2-00000004
kapcsolattaľtó: Huszár orsolya 479-5f97
mint Civil Infoľmációs Centľum (a továbbiakban: CIC)

másrészről

Budapest Főváľos VIII. ke riilet Józsefváľosĺ o nkoľm ány zat
székhelye: 1082 Budapest' Baľoss u' 63-67 '

képviseli: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
adőszáma: I57357I5-f-4f
törzsszáma: 735715
baĺ,lkszám|aszám: 14100309-10fI3949-0I000006
statisztikai szám: 15735715-84II-3Ż1-01
kapcsolattaľtó: Rókusfalvy-Bodoľ Geľgely 459-2130
mint paľtneľ-önkoľmányzat (a továbbiakban Paľtneľ-tinkoľmányzat)

között a|ulíľott napon és helyen az a|źhbiak szerint:

I.

PREAMBULUM

Az egyesülési jogľól, a közhasznú jogállásľól, valamint a civil szervezetek működéséről és

támogatásáról szóló 201|. évi Clxxv. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 51. $-a szerint a civil
szervezetek működésének szakmai tttmogatása, fenntaľthatóságuk erósítése, továbbá aZ

á||amhánartas alrendszereiből nyujtott tárnogatások szabályszerű felhasználásának elosegítése
érdekében a miniszter civil információs centrumokat műkĺjdtet. A civi| infoľmációs centľumok
nyilvános páIyázat iftján kivá|asztott civil szervezetek, A civil információs centrumok feladatait -
összhangban a jelen szerződésben foglaltakkal - a CÍvĺl tv.52. $-atartalmazza.

AKozigazgatási és Igazságigyi Minisztérium pá|yázatotiltki2012'július 1 . és20|4' decembeľ 31.
közötti időszakra vonatkozóan a ,'Civil Információs Centľum'' cím elnyeľesére.

CIC a fenti pźiyäzaton elindult, és az Ernberi Eľőforľások Minisztériuma XXI-Tl169l|3l(f012) sz.
értesítése szerint megnyerte a kiírt ptiyázatot, így elnyeľte a fenti időszakban fóvárosi ,,Civil
Információs Centrum'' c ímet.

Annak érdekében, hogy a CIC a Civil tv. 5f . $-źtban rogzített feladatait hatékonyan teljesíteni tudja,
a Paľtner-önkormányzat és a CIC a jelen együttműkodési megállapodást kötik meg.



il.

Asz;ERZonÉs ľĺ.ncya.
Felek a jelen együttműködési megállapodás a|áirásával megállapodnak abban, hogy a CIC a Partner-
önkoľmányzat sztlmára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum á|ta| kíná|t szolgáltatasokĺól,
il|etve a paľtner bevonhatóságának körülményeiről és részleteirol.
A Paľtner-önkormányzatvá||aIja, hogy amennyiben a CIC által nyujtott lehetőségekkel élni kíván, úgy
azt aCIC _ cel szoros egytittműködésben valósítja meg.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt
cserélnek egymással az esetleges tapaszta|atokľól, és a pľojektben a legjobb tudásuknak megfelelően
kozľeműködnek.

Felek már jelen megállapodás a|źúrtsźwa| kifejezik azon kölcsonös szándékukat, hogy a projekt
|ezárását követően a jövőben is egyĹittműködjenek, és az addig elén eľedmények további folyamatos
fenntartását saját eszkozeikkel is biztosítsák.

III.

A CIC FELADATAI

CIC vállalja, hogy a Partneľ-cinkotmźłnyzat közigazgatźlsi illetékességi területén a Civil Információs
Centrum cím viselésének teljes időtartama során, Paľtneľ-önkormányzattal folyamatos
egytittműkodésben és konzultációban maradéktalanul végrehajtja a vonatkozó pźilyázatban lefektetett
alábbi feladatait:

1. A paľtneľ-önkoľmányzat nyilvános ľendezvényein konzultációs lehetőséget biztosít
nonpľoíĺt szeľvezetek számára.

A fenti feladatkör teljesítése során a CIC a kerületi rendezvényeken szakértővel, tanácsadóval
együtt vesz részt, akihez a nonpľofit szervezetek képviselői személyesen foľdulhatnak
kérdéseikkel.

Tanácsadói teľületek:
. Jogi, közhasznűsági tanácsadás

- Pénzugyi, könywiteli és adózási tanácsadás

- Pźiyźzati tanácsadás

- Táľsadalmi felelősségvállalássa| kapcsolatos tanácsadás

- Foľrásteremtésitanácsadás

- Szźmítőgép-kezelési és informatikai tanácsadás

- Magyar-ktilhoni magyar paľtnerségi külkapcsolati kapcsolatok elősegítése

Partneľ-önkormányzat vti|a|ja, hogy az egyes rendezvényekĺe vonatkozó tanácsadói igényét
legalább az adott rendezvény időpontja előtt 30 nappal írásban koz|i a CIC --cel.



Sokrétű oktatásĺ és tanácsadói tevékenységet végez a téľség civil szeľvezetei számźlľa.

CIC vállalja, hogy a projekt végéig f0 egész napos képzést szervez aközigazgatás civil szférźt
érintő aktualiĺísával kapcsolatos tematikában, ezekľől előzetes küld értesítést a partneľ-
önkormányzatoknak. A CIC a fent felsoľolt területeken tanácsadást végez személyes
találkozókon és online formában'

Élo os digitális fórumok, konzultációk, egyéb ľendezvények és pľogľamok szervezésével
elősegíti a téľség civi| szeľvezeteiközőtti kapcsolatok bővülését;

CIC vá|lalja, hogy elektronikus híľlevelét (minimum 1 levelet lhő,20|4. december 31.
napjáigbezárő|ag) eljuttatja a térség civil szervezeteihez, saját honlapján GYIK és egyéb civíl
ügyekkel kapcsolatos információs tarta|makat, híreket teszközzé, kerületi rendezvényeket tarÍ

a fenti célok érdekében (5 rendezvény kerületenként, f0I4. decembeľ 3I. napjáígbezźrő|ag),
és együttműködik a kerületi civil szolgáltatókkal.

A Paľtneľ-önkoľmányzat civil táľsadalomma| kapcsolatos pľogľamjaiban szervezőként,

konzulensként, ktizvetítőként, népszeľűsítőként a Paľtneľ-önkoľmányzat e|őzetesen

ktiziĺIt íľásbeli ĺgénybejelentése lehetősége szerint részt vesz, közľeműkiidĺk.

Szakmai kompetenciáiát konzaltációk' véIeményezéset monitoľingok,
munkacsoportokban való ľészvétel foľmájában hasznosítva a Paľtneľ-iinkoľmányzat
előzetesen kiizölt íľásbeli igénybejelentése szeľint támogatja Paľtner-önkoľmányzat civi|
szektoľľa vonatkozó tevékenységét.

A térség cĺvil szektoľával kapcsolatos infoľmációgyíĺjtő és _ feldolgozó tevékenységének

eľedményeit a vonatkoző ađatvéde|mi előíľásokat betartva, igény szeľint a paľtner-
önkoľmányzat re|eváns szeľveinek ľendelkezésére bocsájtja.

A fenti feladatkör teljesítése során a CIC átadja a keľtileti megjelenés alkalmával gyíĺjtcitt, a
tanácsadást kéľo, érdeklődő nonproťlt szervezetek képviselőinek elérhetőségeit, létrehozoĺ
civil adatbázist épit, bővít és fejleszt, teljes önkormányzati civil ľeferensi eléľhetőséget állít
össze.

A CIC vá||a|ja, hogy saját honlapján lehetőséget biztosít az onkormźnyzati portá| közvetett
elérésére, valamint önkoľmányzati hírek, felhívások közzététe|ére,

rv.

A PARTNEn-oľxomĺÁľY zAT FELADATAI

-Partneľ-önkormźnyzat 
vźi|a|ja, hogy a Civil Infoľmációs Centrum cím viselésének teljes icĺőtartama

soľán a CIC á|ta| paľtneľ-önkormttnyzatközigazgatźlsi illetékességi teľületén vállalt tevékenységekhez
folyamatos konzultáció és együttműködés mellett minden lehetséges és arányos segítséget és

támogatást megad, ktilönös tekintettel a kovetkezőkre:

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

2. Rendszeres szakmai konzultációs lehetőséget biztosít a CIC számára a civil terület főbb

aktuális kérdéseirőI.

3. Aktív egyůittműktidést segít elő saját civil ľefeľensei és a CIC szakéľtői ktiztĺtt.

3.

4.



Saját nyilvános ľendezvényein lehetőséget (helyet' időt' hirdetést) biztosít a CIC száłmára

civil szervezeteknek ajánlott konzultációra.

Igény esetén szabad kapacitás teľhéľe, hétköznapokon a CIC számára helyet és egyéb

infľastľuktuľális kiiľülményeket biztosít a páiyázatban foglalt keľĺileti civil
rendezvények, konferenciák, konzultációk céljára' i||etőleg a rendezvények,
konferenciák, konzultációk ĺdőpontjáról és helyéről 15 nappal korábban előzetesen

íľásban éľtesíti a CIC +t.

v.

szE,pl'ol Jo G oK vÉnnr,nĺľ

Szerződó felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttműködési megállapodás keretei között, vagy
erľe 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 DoBELI HATALYA, MEGSZí]NÉSE

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Együttmiĺkodési megállapodást Szerződő felek
20I.4. decembeľ 31. napjáig tartő határozottidőtartamľa kötik meg.

Azonna|i hatá|lyal mondhatják fel felek jelen Egytittműködési megállapodást (ľendkívü|i felmondás),
amennyiben a másik fél jelen Megállapodásból fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és

a sérelmet szenvedő fél felhívásźtra a jogszeľtĺ helyzetet nem állítja helyre, kivéve amennyiben a
kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felęk további egyĹittmĹĺködést lehetetlenné teszi.

Rendkívtili felmondás esetén a CIC fenntaľtja magának a jogot a szerződésszegésből eľedő jogai
éľvényesítéséľe' ideéľtve akźlra megtéľítésére való jogot is.

VII.

nnvÉľyľELENsÉG

Ha a jelen Megállapodás egyes kikĺitései érvénýelenek, vagy éľvénýelennek minősülnének, ezen
érvénýelenség nem érinti a Megállapodás egészét, A Megállapodás éľvénytelenséggel nem érintett
ľendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, helyette a rendelkezéshez legközelebb á||o

hatályos, a Felek kĺjzötti jogviszonyľa vonatkozó szabá|ý kell alkalmazni, kivéve ha az éryénýelen

.vagy annak minősített rendęlkezések nélkül a Megállapodást a Felek egyáltalán nem kötötték volna
meg.

vflr.

zĺF(o REIIDELKEZÉSEK

Jelen Megállapodás bármely módosítása vagy vźitonaűlsakizárő|ag akkor hatályos és érvényes, ha az
íľásos formájú és a Felek - mint jelen Megállapodás kiegészítését vagy módosítását- a|áírtźLk'

Minden - jelen Megállapodással kapcsolatos - k<jzlés írásban, fax vagy e-mail útján töľténik. Szóbeli
közlés csak akkor lép éľvénybe, ha annak közlésétől szźlmitott 36 őrttn be|i| azt íľásos foľmában
megerősítik.



Szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás előI semmilyen o|yan kortilményt' amely e

Me gál lapod ás a|áír ésát befo lyásolta vo lna.

A jelen Megállapodás magyaľ nyelven készült, 3 (háľom) egymással megegyező példányban és 5
oldalból áll.
A jelen Megállapodasban nem szabá|yozott kéľdésekben a 1959. évi IV. törvény vonatkozó
rendelkezései, illetőleg af0|1' évi CLXXV' törvény azirányadő.
Felek a jelen Megállapodást elolvasták, megértették és magukľa nézve a|áírásukkal kötelezőnek
ismerik el.

Budapest,2012.

Budapest Főváros VIII. kerület
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