
I, számí melléklet
EGYÜTTMÚxonÉsr MEGÁLLAPoDÁS

Amely |étrejött egyrészrő| a
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefu áľosi onkoľ mány zat
székhely: l082 Budapest, Baross utca 63-6.l .

adószám: I5735,I l5-f-4f
torzsszźlm: 7357|5
bankszámlaszám: 704033 87-00028570-00000000
statisztikai számje|: | 57 3 57 | 5 -84I 1 -3fI.0 -
képviseli: dr. Kocsis Máté, polgármesteľ
(a továbbiakban : onko r mány zat)

másrészrő| a
Pázmány Péteľ Kato|ikus Egyetem
székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30
adő szám: | 80 5 5 3 42-f -4f
képviseli: Dr. Szuromi Szabolcs rektor DSc
oM azonosítő: FI79633
(a továbbiakban: Egyetem),

(a továbbiakban eryütt: Felek) kozött az a\u|írott helyen és napon az a|ttbbiakban rész|etezett feltételek
mellett.

I. Előzmények
A szerződó Felek egyetéľtenek abban, hogy az Egyetem - mely jelenleg Józsefuárosban a Bölcsészet- és

Társadalomtudománýi, a Hittudományi, aiInformációs Technológiai és Bionikai, és a Jog- és Á|lamtudo-
mányi kaľokon tart képzéseket, illetve kínál szakirányú továbbképzési lehetőséget - országos jelentőségű,

Budapest térségének meghatfuoző, ĺagy múlttal bíró felsőoktatási intézménye. Az Önkormányzat ezért

kiemelten fontosnak tĄa,hogy hozzź!áru|jon azEgyetemen folyó képzések magas szintű színvonalának
rrregtaftásálroz, tánrogassa és elősegitse az egyetemi fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását és a munka-
erő-piacra való belépés nehézségeiľe tekintettel elősegítse az Egyetem végzett hallgatóinak elhelyezkedé-
sét.

Felek a jelen megállapodást annak érdekében kötik, hogy közös éľdekek alapján, erymás tapaszta|atait
felhasználva együttműködjenek kiilönösen az Egyetem fejlesztési elképzeléseinek megva|ősításában, az
onkormányzat gazdasźtgi társaságaiban, intézményeiben do|gozók képzésében és azEgyetemen végzettek
munkaeľő-piacon való elhelyezkedésének segítésében és ezze| is hozzájánlljanak a kerület gazdasági, in-
formatikai' oktatási, kultuľális fej|ődéséhez és a térség szakembeľ-e||ttottságának javitásához.

II. A megállapodás keretében az onkoľmányzatvállalja, hogy:
1' kifejezi elkötelezettségét az Egyetem tevékenységének támogatásairánt, és lehetőségeihez méľten segíti

az Egyetem fej lesztési törekvéseinek megvalósu|ását,
2. bevonja azEgyetemet az aktuáiis kerületi felnőttképzési, kultuľális, munkaerő-piaci elemzések készíté-

sébe,
3. folyamatos tájékoztatást nyijt azBgyetem részére aha||gatőkat érintó pá|yázatok'róI,
4. közreműkodik az Egyetem végzett hallgatóinak munkaerőpiacon való elhelyezésében, ennek érdekében

az onkormányzat gazdasági ttrsastryai, intézméĺyei folyamatosan tájékoztatják az Egyetemet az aktuá-

l i s diplomás álláslehetőségeikľől,
5. lehetőségeihez mérten népszerűsiti azBgyetem képzéseit, azEg1letem á|ta| tartott kiállításokat,rendez-

vényeket, konferenc iákat
6. meghívja azEgyetem képviselőit a kulturá|is, felnőttképzési, civil szféra tigyeit érintő jőzsefuárosi ren-

dezvényekre, tanácskozásokľa
7 . támogatja, hogy az Egyetem aktívan ľészt vegyen a kertilet közéletében, különösen az oktatás, kultrira,

sport, szociális és egészségĹigy, fenntarthatóság, és táľsadalmi innovációk területén.

III. A megállapodás keľetében azEgyetem vállalja' hogy:
l ' magas színvonalú, gyakor|atorientált képzéseivel hozzájźru| a jőzsefvárosi polgárok jobb foglalkozta-

tottsźlgához, egyéni versenyképességének növeléséhez,
2, egyeztet az onkormányzatta| képzési Struktúrája kialakításánźi aképzések a munkaerő - piaci igények-

hez v a|ő i gazítása érdekében,
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3. szoľos szakmai kapcsolatot taľt fenn azÖnkormányzatta|, melynek keretében:

a) szakemberein keresztiil k<jzreműködik az onkormźnyzat á|ta| a kerület fejlődését segító koncepci-

ók kidolgozźsttban,
b) rendszerese n tźtjékoztatja az onkorm źny zatot indított képzéseiľől,
c) az Önkormtnyzat intézményeinek dolgozói részére speciális öszt<ĺndíjprogram kido|gozŕsźra tö-

rekszik,
d) az onkoľmányzatmegkeresésére lehetőségei szeľint közremiiködik a kertilet kulturális életében (pl.

helyi kulturális ľendezvényeket, illetve Pázmtny szenior kurzusokat (PSZE) szęrvez, stb.), vala-

mint azonkormány zat és intézményei által szeryezett kultuľális progľamokon,

e) tźĄékoztatást ad az Egyetem á|ta| szervezett ľendezvényeiľől, jelentős eseményeirol, melyľe az ()n-

kormźny zat képviselőit me ghívj a.

Đ hallgatóit és öregdiákjait megfelelően tźýékoztatja
illetve szakmai gyakoľlati lehetőségekról.

IV. Egyéb rendelkezések

az Önkormány zat tita| hirdetett álláshelyekről,

tási lehetőségeit.

2. Felek kozott jelen megállapodás térítésmentesen jön létre.

3. Jelen megállapodás a Felek által történő a|áirás napján lép hatályba éshatározatlan idótartamľa kötik.

4. Kapcsolatt artásra kijelölt személyek:
o nkorm ány zat r észér o|:

- telefon:
- e-mail:

Egyetem részérő|:
- telefon:
- e-mail:

5. .Ie|en megállapodásľa nęm szabźúyozottkérdésekben a Po|gáľi Törvénykönyvről szóló f0I3. évi V. töľ-

vény rendelkezései az irtnyadők.

6. Szerzodo Felek a megállapodást egybehangzőan érte|mezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
j őv źhagy ő|ag a| źúrtttk'

Budapest,20l7.

l. Felek rögzitik, hogy jelen megállapodás teljesítése során
amennyiben a két fél kapcsolatában újabb távlatok nyílnak,

Budapest Főváľos VIII. kerü|et Józsefváľosi
onkoľmányzat
képvise|etében
Dľ' Kocsis Máté

polgáľmester

Fedezetet nem igényel. Budapest, 2017.
Pénztigyi leg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
gazdasźęivezetó

Jogi szempontból ellenj e gy Zemi
Danada-Rimán Edina
jegyzo
nevében és megbízásábó|

dr. Mészár Erika
a|jegyzó

folyamatosan egyĹittműködnek egymással,
úry kölcsonösen keresik annak megvalósĹ

Pánmány Péteľ Katolikus Egyetem
képviseletében

Dľ. Szuromi Szabolcs DSc
rektor
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