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Együttműködési megállapodások megkötése és a 223/2012. (V.
17.) számú, az 518/2012. (XII. 06.) számú, valamint a 18/2013. (I.
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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/343-18/2013/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2012.
(V. 17.) számú határozata értelmében a közérdekűnek minősített szervezetek /
magánszemélyek tevékenységét felül kívánja vizsgálni, és együttműködési megállapodást
kíván kötni velük évenkénti beszámolási kötelezettség kikötésével.
A civil szervezetekkel történő konkrét egyeztetések 2012. év szeptemberében kezdődtek meg.
Minden egyeztetésen elhangzott, hogy az Önkormányzat kedvezményes bérleti helyiséget
biztosít az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező szervezetek számára. A szervezetek
értékes közösségépítő munkája mellett a saját profiljuknak megfelelő, a kerület számára
befogadható feladatokat vállalnak, így hozzájárulva Ferencváros fejlődéséhez.
A 223/2012. (V. 17.) számú határozathoz tartozó 128/2012. számú előterjesztés nevesíti
azokat a szervezeteket / magánszemélyeket, akiknek az Önkormányzat kedvezményes bérleti
díjú helyiséget biztosít.
Három szervezet - Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete, Mind Print Nyomdai Előkészítő
Kft., DANUBIANA Idegenforgalmi és Vállalkozási Kft. – már visszaadta a kedvezményes
bérleti díjú helyiséget, így az ő vonatkozásukban a felülvizsgálat, valamint az
Együttműködési megállapodás megkötése nem volt indokolt.
Az előzetes egyeztetések során kiderült, hogy több szervezetnek már van élő együttműködési
megállapodása az Önkormányzattal:
-

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete
COMPRA Oktatási, Kereskedelmi és Gazdasági - Szolgáltató Kft.
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület
Budapesti Rendőrfőkapitányság
RÁDAY Könyvesház Szolgáltató Kft.
Nyitott Képzések Egyesülete

Az előzetes egyeztetések során egy szervezettel, az Újrakezdést Segítő és Felzárkóztató
Alapítvánnyal többszöri próbálkozás után sem sikerült felvenni a kapcsolatot, így esetükben a
felülvizsgálat, valamint az együttműködési megállapodás tervezet előkészítése nem történt
meg.
Az alábbi szervezetekkel már megtörtént az Együttműködési Megállapodás megkötése és a
mindkét oldalról történő aláírása:
-

Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány
Szent Rafael Caritas Alapítvány
Örökimádás Templomigazgatóság
Zöld Válasz Egyesület

-

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány
Közért Egyesület
NOE Ludotéka – Ferencváros Csoport
Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért
Új Út Szociális Egyesület
Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület
Magyar Vöröskereszt IX. Ker. Szervezete
SUPERO KFT.
Esély Közösségi Egyesület
Nemzetközi Szent György Lovagrend
Kézenfogva összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (IX. Kerületi
Alapszervezete)
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
Harmónia Balettiskola

Nyugdíjas

Az alábbi szervezetek vonatkozásában már megtörtént a megállapodás jóváhagyása, valamint
az együttműködési megállapodás tervezetének előkészítése. Várhatóan a szervezetek részéről
is mihamarabb megtörténik az aláírás:
-

Írók Alapítványa
Kovács Ilona
Stúdió „K” Alapítvány
2.B. Kulturális és Művészeti Alapítvány
Budapest Déli Református Egyházmegye
Írott Szó Alapítvány

Több szervezettel az egyeztetés még folyamatos:
-

-

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, valamint a BÁRKA Józsefvárosi
Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. vonatkozásában a többszöri megkeresés
ellenére a mai napig nem érkezett visszajelzés az együttműködési
megállapodás véleményezése tárgyában.
A Novus Gimnázium tevékenységéről HÜB előterjesztés készült. A döntés
alapján kerül sor az érvényes bérleti szerződés megkötésére.
A TRIO Kulturális Bt., valamint a Domokos Alapítvány vonatkozásában a
megállapodás tervezet elkészült, viszont az első esetben a szervezetben aláírási
joggal rendelkező személy egészségi állapota, amíg a második esetben külföldi
munkája nem teszi lehetővé az aláírást. A szervezeteket megkerestük, hogy
amennyiben módjuk van rá, az aláírásra jogosult személyek jelentkezzenek a
Humánszolgáltatási Irodán a megállapodások aláírása érdekében.

Az együttműködési megállapodások megkötését követően a szervezetek részére megküldésre
kerül a kerületi köznevelési, szociális kulturális intézmények listája a könnyebb
kapcsolatfelvétel miatt, valamint az Önkormányzat hivatalos logoja, így támogatóként
tűntethetik fel az Önkormányzatot honlapjukon.
A megkötést követően a megállapodások megküldésre kerülnek, minden kerületi köznevelési,
szociális kulturális intézmény számára is, hogy az együttműködési megállapodások nyújtotta
lehetőségeket alkalom adtán ki tudják használni.
Az említett Képviselő-testületi határozat szerint az együttműködési megállapodások
megkötésének határideje 2012. december 31. napja volt, majd az 518/2012. (XII. 06.) számú
határozat 2013. január 31. napjára, a 18/2013. (I. 31.) számú határozat 2013. május 31.
napjára módosította azt.

Az együttműködési megállapodások megkötésének folyamatos lebonyolítása, valamint a civil
szervezetekkel történő együttműködés szorosabbra fűzése vonatkozásában a 223/2012. (V.
17.) számú, az 518/2012. (XII. 06.) számú, valamint a 18/2013. (I. 31.) számú határozatok
hatályon kívül helyezése indokolt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati
javaslatok elfogadására.
Budapest, 2013. május 29.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1./

a 223/2012. (V. 17.) számú, az 518/2012. (XII. 06.) számú, valamint a 18/2013. (I.
31.) számú határozatokat hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2013. június 06.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2./

felkéri a Polgármester Urat, hogy negyedévente számoljon be az együttműködési
megállapodások megkötésének vonatkozásában.
Határidő: a döntés visszavonásáig
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

