határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
TERVEZET

amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd,
Béla király tér 8., adószám: 15733562-2-17) képviseli: Ács Rezső polgármester (a
továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Szekszárdi Civil Kerekasztal (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) képviseli:
Ferenc Vilmos elnök (a továbbiakban: Civil Kerekasztal) között – a továbbiakban együtt, mint
Együttműködő felek vagy Felek - az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. Preambulum
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 14/2017. (II.2.) határozatával
elfogadta Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepcióját, melyben az önkormányzat célul
tűzte ki egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri viszony, a lehető legszélesebb
körű és tartalmú folyamatos együttműködés megteremtését és megerősítését az
önkormányzat és a helyi civil szervezetek között. Alapelvként rögzítette, hogy az
önkormányzat az önkormányzati döntés-előkészítési folyamatba bevonja a civil szférát, és az
ehhez szükséges feltételeket megteremti. Deklarálta, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata folyamatosan hosszú távon is számít a helyi civilszervezetek által nyújtott
szolgáltatásokra, véleményükre, javaslatukra, együttműködésükre, elismeri a civilek által
végzett munkát, támogatja közösségi alkalmaikat, illetve a közcélú pályázataikat. A Civil
Koncepcióban az önkormányzat a hagyományosan hatékonyan működő, a helyi civilek
önszerveződése által létrehozott Szekszárdi Civil Kerekasztalt (SZCK) legitim partnerének
ismerte el, rendelkezett arról, hogy a Szekszárdi Civil Kerekasztallal kötött, 2004. február 28án kelt együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni, és annak megvalósulását évente
értékelni kell.
Felek deklarálják, hogy jelen megállapodás a 2004. február 28-án kelt megállapodás alapján
megkezdett együttműködésük folytonosságát biztosítja. Mindkét fél szándéka, hogy a 2004ben indult, kölcsönös előnyökön alapuló partnerségi viszony a korábbi megállapodás bázisán
jelen megállapodás alapján a jövőben is fennmaradjon, tovább fejlődjön mindkét fél és
elsősorban a helyi közösség javát szolgálva.

II.

Az együttműködés tárgya

1. Együttműködő Felek rögzítik, hogy a Szekszárdi Civil Kerekasztal - a megállapodás
aláírásának időpontjában - 67 (azaz hatvanhét) szekszárdi székhelyű civil szervezet
részvételével működő együttműködés. A Civil Kerekasztal jogi személyiséggel nem
rendelkezik.
2. Együttműködő felek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
14/2017. (II.2.) határozatával elfogadott Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójával

összhangban és a határozat 5. pontjának felhatalmazása alapján együttműködésre vállalnak
kötelezettséget.
3. Jelen együttműködési megállapodás célja, hogy az önkormányzat és a helyi civil
szervezetek kapcsolattartásának és együttműködésének intézményesült formáit rögzítse.
4. Együttműködő felek deklarálják, hogy elkötelezettek az Önkormányzat és a szekszárdi
székhelyű és működési területtel rendelkező civil szervezetek (továbbiakban: szekszárdi civil
szervezetek) közötti együttműködés iránt.
5. Együttműködő felek rögzítik, hogy e megállapodás nem zárja ki, hogy az önkormányzat
közvetlenül működjön együtt civil szervezetekkel, más civil szervezeteket tömörítő
szervezettel, vagy vonja be a tevékenységi köre szerint érintett helyi civil szervezetet a
döntés-előkészítési munkába.
6. Az Önkormányzat az együttműködés keretein belül vállalja, hogy:
6.1. nemzetközi kapcsolatai révén elősegíti nemzetközi civil kapcsolatok kialakítását a
testvér- és partnervárosi, illetve a szekszárdi civil szervezetek között;
6.2. költségvetési lehetőségeihez igazodóan az intézményein keresztül, az intézményi
szabályzatoknak megfelelően - térítésmentesen vagy kedvezményes térítési díjjal biztosítja a Civil Kerekasztal és a helyi civil szervezetek ingyenes közösségi
rendezvényeihez a közösségi teret;
6.3. a közgyűlés és bizottságainak nyilvános ülésére meghívja a Civil Kerekasztal delegált
képviselőjét/képviselőit;
6.4. a szekszárdi civil szervezeteket általánosságban érintő stratégiai, továbbá
működésükkel és támogatásukkal kapcsolatos előterjesztések tárgyalására,
egyeztetésekre a Civil Kerekasztal delegált képviselőjét/képviselőit meghívja, és
lehetőséget biztosit részükre a javaslattételre és a véleménynyilvánításra.
6.5. kidolgozza a szekszárdi civil szervezetek - társadalmi részvételt igénylő városfejlesztési döntések (városfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv)
előkészítésébe bevonásának, a partnerségi együttműködésnek a szabályait;
6.6. éves költségvetésében a szekszárdi civil szervezetek működésének támogatására
támogatási keretet biztosít, egyes civil szervezeteknek az éves költségvetési
rendeletében külön soron, valamint bizottsági kereteken belül forrást különít el, Civil
Keretet biztosít, melyből pályázat útján, illetve eseti kérelem alapján vagy költségvetési
rendelet előirányzatában nevesítve részesülhetnek a civil szervezetek;
6.7. a pályázatokkal, támogatási kérelmek elbírálásával, az ezekre vonatkozó
elszámolásokkal kapcsolatos adatokat a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, az ilyen
tárgyú közgyűlési és bizottsági határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket - jogszabályi
kötelezettségének megfelelően - a saját honlapján közzéteszi;
6.8. a civil szervezetekkel való kapcsolattartás koordinálása érdekében a Polgármesteri
Hivatalban civil referensi munkakört tart fenn;
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6.9. a civil szektort érintő önkormányzati rendeletek tervezetének - az önkormányzat
honlapján való közzététellel történő - társadalmi egyeztetésre bocsátásáról a
közzététellel egyidejűleg e-mailben értesíti a Civil Kerekasztalt. Lehetőséget biztosít
továbbá a Civil Kerekasztal részére a hatályos rendeletek érvényesülése tekintetében
javaslattételre, véleménynyilvánításra.
7. A Civil Kerekasztal
7.1. vállalja, hogy a jelen megállapodás aláírása időpontja idején hatályos tagjegyzékét a
megállapodás aláírását követő 30 napon belül, ezt követően pedig minden év december
31-én hatályos tagjegyzékét a következő év január 31. napjáig a tagságáról való
tájékoztatás céljából megküldi az Önkormányzatnak, a tagjegyzék tartalmazza a Civil
Kerekasztal tagjainak pontos név szerinti megjelölését, székhelyét és képviselőjét,
valamint a képviselő elérhetőségéhez szükséges adatokat;
7.2. delegált képviselője/képviselői a közgyűlés és bizottságai nyilvános ülésein a
testület működési rendjének megfelelően részt vehet/-nek;
7.3. az Önkormányzat által a civil szervezetek támogatása érdekében létrehozott Civil
Keret pályázati felhívásának tervezetét megismerheti, véleményezheti;
7.4. a szekszárdi civil szervezeteket érintő, jelen megállapodás alapján az önkormányzat
által rendelkezésére bocsátott információkat továbbítja a tagjainak, tagjai véleményét,
észrevételeit, javaslatait összegyűjti, és megküldi az Önkormányzatnak;
7.5. a hatályos rendeletek érvényesülése és alkalmazhatósága tekintetében javaslatot
tesz, véleményt nyilváníthat az Önkormányzatnak;
7.6. felkérés esetén tagjai útján önkéntes munkával hozzájárul az Önkormányzat és
intézményei rendezvényeinek, programjainak színvonalas megvalósításához;
7.7. az Önkormányzat döntéshozói munkájának segítése érdekében évente lehetőséget
biztosít a szekszárdi lakosoknak írásbeli véleménynyilvánításra a város életével,
működésével kapcsolatban, és az összegyűjtött véleményeket feldolgozás után átadja az
Önkormányzatnak.
8. Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Szekszárdi Vasárnap című hetilap
térítésmentesen biztosítsa a szekszárdi civil szervezetek bemutatkozási lehetőségét, híreinek
megjelentetését.
9. Együttműködő felek évente felülvizsgálják és értékelik az együttműködési
megállapodásban foglaltak teljesítését és annak tapasztalatait, ennek eredményét az évente
megrendezésre kerülő Civil Fórumon ismertetik.
10. Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást
határozatlan időre kötik, azt közös megegyezéssel bármikor felmondhatják 30 napos
felmondási idővel.
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11. Jelen együttműködési megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közgyűlése …/2017.(…) határozatával hagyta jóvá.
12. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott és a feleket kölcsönösen
érintő kérdésekben Együttműködő felek egyeztetési kötelezettséget vállalnak.
13. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit, valamint a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
14. Jelen együttműködési megállapodás 4 számozott oldalból áll és 4 egymással mindenben
megegyező példányban készült, amelyből 2 eredeti példány az Önkormányzatot, 2 eredeti
példány a Civil Kerekasztalt illeti meg.
A jelen megállapodást Együttműködő felek – átolvasást és értelmezést követően – mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

S z e k s z á r d, 2017. ……………………………

Ács Rezső
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
dr. Molnár Kata
jegyző

Ferenc Vilmos
elnök
Szekszárdi Civil Kerekasztal

Dátum

Aláírás
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