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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x

Embeľi Erőforľás Bizottságvéleményezi x

Hattn ozati jav as|at a bizottság szźmláľ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsáýEmberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letnek az e| őteri esztés m e stár sv a|ás át.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás .és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
hosszú iđĺĺkľe visszanyúló kapcsolatot ápol anagy múltú, államilag elismert Pázmźn.ry Péteľ Kato-
likus Egyetemmel (székhely: 1088 Budapest, Szentkiľályi u. f8.30, továbbiakban: Egyetem), mely
több karon _ így a Bölcsészet- és Társadalomtudomtnyi' a HittudománYí, az Információs Techno-
lógiai és Bionikai, és a Jog- és Áilamtudományi karokon _ taÍt képzéseket a kęrĹiletben. Az Egye-
tem Józsefuaľos meghatározőjelentőségri felsőoktatási intézménye, mely magas színvonalon kínál
szakirányű továbbképzési lehetőséget, ĺagyméľtékben hozzájáru|va ezze| a térség értelmiség
utánpótlásahoz. Az onkoľmányzat és azEgyetemközĺjtti sza|<rrni kapcsolat megerősítése éľdeké-
ben javasolt egy mindkét fé| szćtmtlra előnyĺis megállapodás megkötése, mely új távlatokat nyithat
a felek közti szoľosabb egytittműködés kiépítésében.
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Az Egyetem Hittudományi Kara aPtz;mźny Péter bíboros, pľímás esztergomi éľsek által 1635-ben

Nagyszombatbanalapított Egyetem Hittudományi Kaľának jogutódja. Bĺjlcsészettudományi Kańt
a Magyaľ Katolikus Püspöki Konferencia l992-ben alapitotta az Apostoli Szentszék hozzájáruIá-
sával, me|y azEgyetem egészétKatolikus Egyetemnek ismeľte el. A Jog- és Allamtudományi Kaľt
aMagyar Katolikus Püspöki Konferencia 1995-ben alapitotta. Az 1998-ban alapított Infoľmációs
Technológiai Kaľt a Magyar Akkľeditációs Bizottság 2000 đecemberében akkĺedítźt|ta, mrĺszaki
infoľmatika szakźn az oktatás 2001 szeptemberében indult meg, elnevęzése 2013. január l-jével
Infoľmációs Technológiai és Bionikai Kaľľa vźitozott.

Javasolt, hogy az onkoľmanyzat az Egyetemmel tĺirténő egyiittműködési szándékát az előteľjesz-
tés mellékletét képező megállapodásban leíľtak szerint fejezze ki, mely ktilönĺjsen az Egyetem
fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, az önkoľmányzati dolgozók képzését és azEgyetemen
v égzetthallgatók elhelyezkedésének segítését szo\gźúja.

Ahatározatlan időre szóló megállapodásban rogzített együttműködés keľetében az Egyetem vál-

lalná, hogy szoľos szakmai kapcsolatot taľt fent onkormanyzatta|, támogatja az onkormźnyzat és

intézméĺyei munkáját, dolgozóinak továbbképzése érdekében pedig folyamatos tájékoztatást ad

induló képzéseiľől és résziikľe speciális ösztöndíjprogram kidolgozásara tĺjreksz1k. Az onkor-
ményzat tá;trlogatná az Egyetem tevékenységét és lehetőségeihez mérten segítené az Egyetem ťej-

lesztési törekvéseinek megvalósulását, a munkaero-piacra való belépés nehézségeiľe tekintettel
közremiíköďne az Egyetemen diplomát szqzettek elhelyezkedésének segítésében. Mivel az on-
kormtnyzat célja és éľdeke is egyben, hogy az Egyetem végzett hallgatói közül minél többen Jó-
zsefvaľosban tudjanak elhelyezkedni, ezétt folyamatosantájékoztatja az Egyetemet a gazđasá,gi

tarsaságainá|, intézményeinél betölthető diplomás álláslehetőségekľől. Az onkormtnyzatbevonja
azEgyetemet az aktuttlis kerületi elemzések készítésébe, illetve támogatja,hogy az Egyetem aktí-
van részt Vegyen a kerület közéletében.
A megállapodás mindkét fé| szćLmára a szahnai tevékenységfü fejlesztését eredményezné, mellyel
egymás munkáj át nagymértékben erősíthetné.

Fentiek a|apjarl, javasolom a melléklet szerinti együttműködési megállapodás megkĺitését.

II. A beterjesztés indoka

Az együttmúködés mielőbbi kialakítása érdekében sztikséges, hogy a Képviselő-testület 2017.
mĺírcius 09-i ülésén tárgya|ja az e|oterjesztést.

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A dĺjntés céIja az együttmfüödési megállapodás megkötése aPźzmtny Péter Katolikus Egyetem-

mel, mely péĺlzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jo gszabályi kłiľny ezet

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarorszźtg helyi önkormányzatairő| szőlrő 20|1, évi

CLXxXx tv.4I. $ (6) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kéremaza|ábbihattrozati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

l. elfogadjaahatátozat |. sz. mellékletét képezó aPźzmány Péter Katolikus Egyetemmel kötendő
határ o zat|aĺ időre s zó l ó e gyüttmúkö dé si me gáll ap o dást.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. maľcius 09.

2. felkéľi a polgáľmestert a hatćtrozat 1. pontja szerinti szęrzođés aláírtsfua.

Felelős: polgáľmester
Hataĺido: 2017. marcius 3 1.

A dłintés végľehajtását végző szeľvezeti
[ľoda

Budapest, 2017. február 28.
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Törvényességi ellenőrzés :

Danada-fumán Edina
jegyzo

nevében ésmegbíztlsából: /t i./1. t n.\
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/L(4I?4>- "^"4dr. Mészár Erika
a|jegyző 
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I' szttmű melléklet
EGYÜTTMÚrÓonsr MEGALLAPoDÁs

Amely létľejÓtt egyrészrő| a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefoáľosi Onkoľm ányzat
székhely: l082 Budapest, Baross utca 63-67 .

adőszám: I 57 3 57 I 5 -f-42
töľzsszám: 735715
bankszamla szźtm |04033 87-000285 70.00000000
statisztikai számj el: I 57 3 57 I 5 -84| 1 -32I -0 L

képviseli: dr. Kocsis Mźtté, po|gámester
(a továbbiakban : on ko ľ máłny zat)

másrészľől a
Pánmány Péter Katolĺkus Egyetem
székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30
adő szám: | 80 5 5 3 4f -2 - 4f
képviseli: Dr. Szuromi Szabolcs ľektor DSc
oM azonosítő:FI79633
(a továbbiakban: Egyetem),

(a továbbiakban együtt: Felek) között az a|u|irott helyen és napon az a|ábbiakban ľészletezett feltételek

mellett.

I. Előzmények
Aszerzodó Felek egyetértenek abban, hogy az Egyetem - mely jelenleg Józsefuáľosban a B<jlcsészet- és

Társadalomtudománýi, a Hittudományi, aiInformációs Technológiai és Bionikai, és a Jog- és Államtudo-
mźnyi karokon tartképzéseket, illetve kínál szakiľáný továbbképzési lehetőséget - országos jelentőségĺi,

Budapest térségének meghatároző, nagy múlttal bíró felsőoktatási intézménye. Az Önkormányzat ezért

kiemelten fontosnak tĄa,hogyhozzájáľuljon azBgyetemen folyó képzések magas szintű színvonalának
megtartásához,tttmogassa és elősegitsę az egyetemi fejlesztési elképzeléseinek megva|ósítását és a munka-
erő-piacra való belépés nehézségeiľe tekintettel elősegítse azEgyetem végzeÍĹhallgatóinak elhelyezkedé-
sét.

Felek a jelen megállapodást annak érdekében kotik, hogy közos érdekek a|apján, egymás tapaszta|atait

fe|haszná|vaegyiittműködjenek különösen az Egyetem fejlesztési elképzeléseinek megvalósitásźtban, az

Önkoľmányzat gazdasági társaságaiban, intézményeiben dolgozók képzésében és azBgyetemen végzettek

munkaerő-piacon való elhelyezkedésének segítésében és ezze| is hozzájáruljanak a kerület gazdasági, in-
foľmatikai, oktatási, kulturális fejlődéséhez és a téľség szakember-ellátottságának javitásához,

II. A megállapodás keľetében az Önkoľmänyzatvállalja, hogy:
l. kifejezi elkötelezettségét az Egyetem tevékenységének támogatása iránt, és lehetőségeihez méľten segíti

az Egy etem fej lesztési töľekvéseinek megvalósulását,
2' bevonja azEgyetemet az aktuźiis kerületi felnőttképzési, kultuľális, munkaerő-piaci elemzések készíté-

sébe,
3 . folyamat os tájékoztatást nyujt azBgyetem részére a hallgatókat érintő pá|yźlzatok'rő|,

4. közľeműködik az Egyetem végzett hallgatóinak munkaerőpiacon való elhelyezésében, ennek érdekében

az onkormányzat gazdasägi társaságai, intézményei folyamatosan tájékoztatják az Egyetemet az aktuá-

lis diplomás álláslehetőségeikről,
5. lehetőségeihez mérten népszerűs íti az Egyetem képzéseit , az Egyetem á,|ta| tartott kiállításokat , rendez-

vényeket, konfeľenciákat
6. meghívja azBgyetem képviselőit a kulturális, fe|nottképzési, civil szféra ügyeit érintő józsefuárosi ren-

dezvényekre, tanácskozásokľa
7. támogatja, hory azBgyetem aktívan ľészt vegyen a kerület közéletében, különosen azoktatás, kultúra,

spoľt, szociális és egészségugy, fenntarthatóság, és társadalmi innovációk teľületén.

III. A megállapodás keretében az Egyetem vál|alja' hogy:
1. magas színvonalú, gyakoľlatoľientált képzéseivel hozzájáru| a jőzsefvárosi polgáľok jobb foglalkozta-

tottságźthoz, egyéni versenyképességének nĺiveléséhez,
f . egyeztet az Onkormányzatta| képzési struktúrája kialakításánál aképzések a munkaeľő - piaci igények-

hez v a|ő igazítźsa éľdekéb en,



3. szoros szakmai kapcsolatot taľt fenn az onkormányzattaI, melynek keľetében:
a) szakemberein keľesztiil közľemrĺködik az onkoľmźnyzat á|ta| a kerület fejlődését segítő koncepci.

ók kidolgozásában,
b ) rend szere s e n tźlj ékoztatja az Önkorm źny zatot indított képzés e iľő l,

c) az onkormányzat intézményeinek dolgozói részére speciális ösztöndíjprogram kidolgozására tö-
rekszik,

d) az Önkormányzat megkereséséľe lehetőségei szeľint közľeműködik a kerület kulturális életében (pl'

helyi kultuľális rendezvényeket, illetve Pź.zmźny szenioľ kurzusokat (PSZE) szęrve4 stb.), vala-
mint az Önkormányzat és intézményei źita| szęrvezett kulturális programokon,

e) täjékoztatást ad azEgyetem által szervezett ľendezvényeiről, jelentős eseményeiľól, melyre az On-
kormźny zat képviselőit meghívj a.

Đ hallgatóit és öľegdiákjait megfelel ően tájékoztatja az tnkoľmányzat ź.Jta| hirdetett álláshelyekľől,
illetve szakmai gyakorlati lehetőségekľől.

IV. Egyéb rende|kezések
1. Felek rögzitik, hogy jelen megállapodás teljesítésę során folyamatosan egyiittműködnek egymással,

amennyiben a két fél kapcsolatában újabb távlatok nyílnak' úgy kölcsönösen keresik annak megva|ósĹ

tási lehetőségeit.

2' Felek között jelen megállapodás térítésmentesen jön létľe.

3. Jelen megállapodás a Felek által töľténő a|áirźs napján |éphatálybaéshatělrozatlan időtartamra kötik.

4. Kapcsolattaľt.ásra kij elölt személyek:
Önkoľm ány zat r észér ő|:

- telefon:
- e-mail:

Egyetem részéről:
- telefon:
- e-mail:

5. Jelen megállapodásra nem szabá|yozoÍt kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló f0I3. évi V. töľ.

vény rendelkezései az kźnyadők.

6. Szerződő Felek a megállapodást egybehangzőan érte|mezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
j őv źlhagy ő|ag a|áírtźtk'

Budapest,20l7.

Budapest Fővá.ľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem
onkoľmányzat képvise|etében
képvÍseletében
Dľ. Kocsis Máté Dr. Szuromi Szabolcs DSc
polgármester rektor

Fedezetet nem igényel. Budapest, 2017.
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
gazdaságivezęto

Jogi szempontból ellenje gyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dľ. Mészáľ Erika
a|jegyzó


