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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 490/2012.(XI.13.) Ök. határozatában döntött arról, hogy
Partnerségi együttműködési megállapodást köt 2015. december 31-éig a helyi átlátható civil
szervezetekkel, oly módon, hogy amennyiben az Együttműködő Felek nem kezdeményezik annak
megszüntetését további 3 évre meghosszabbítható. Ezen határozat értelmében 25 civil szervezettel
került megkötésre a megállapodás, amelynek meghosszabbítását a megkeresésünkre válaszolva az
eddigi visszajelzések alapján a szervezetek igénylik. Továbbá újabb civil szervezetek is jelezték,
hogy szeretnének Partnerségi együttműködési megállapodást kötni Önkormányzatukkal.
A megállapodás megkötésének előzménye a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(a továbbiakban: Nvtv.) hatályba lépése és azt követően a közterület-használatról és az
engedélyeztetés feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása volt.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete 16.§ (1) d)
pontja alapján közterület-használati díj megfizetése alól állandó jellegű alanyi mentesség illeti meg
az Önkormányzattal közösen szervezett rendezvények vonatkozásában azon szervezeteket,
amelyekkel az Önkormányzat külön partnerségi együttműködési megállapodást kötött.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete az
általános rendelkezések között kifejti, hogy elismeri és megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre
gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatásnevelés, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód,
a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és
vagyonvédelem, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét. A pénzügyi
támogatáson túlmenően azonban az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a közös
rendezvényszervezés vonatkozásában is szerződéses keretek között szabályozza a partnerségi
együttműködés kereteit.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződéskötésnél figyelembe kell venni, hogy
az Nvtv. szövegösszefüggése és preambuluma alapján a nemzeti vagyont közvetetten érintő
megállapodás is csak átlátható szervezettel köthető meg – a nemzeti vagyonnak a közérdek és a
közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti
értékek megőrzése és védelme, és a jövő nemzedékek szükségleteinek biztosítása érdekében –,
összhangban az Alaptörvény 38. cikk (1) és (4) bekezdésével, mely szerint:
„…(1) Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon
kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a
természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A
nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a
követelményeit sarkalatos törvény határozza meg.
…..
(4) Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel
köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra
átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható.
…..”
Az Nvtv. 3. § 1. pont c) alpontjának értelmében átlátható szervezet az a civil szervezet és a
vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
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„ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van.”
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábban megkötésre került Partnerségi
Együttműködési Megállapodás módosítását a jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal,
az újonnan megkötésre kerülő Partnerségi Együttműködési Megállapodást jelen előterjesztés 2.
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
A határozati javaslatban megfogalmazott „jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés
vonatkozó mellékleteit kell érteni.
Fentiek figyelembe vételével kérem a tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát.
Határozati javaslat:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015.(XI.10.) határozata a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötött Partnerségi
együttműködési megállapodások módosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötött Partnerségi együttműködési
megállapodás módosítását 2018. december 31-éig a jelen határozat mellékletével
megegyező tartalommal jóváhagyja.

II.

felkéri a Polgármestert, hogy a Partnerségi együttműködési megállapodás
módosításával keresse meg a helyi átlátható civil szervezeteket és az együttműködésre
továbbiakban is szándékozó szervezetekkel a megállapodás módosítását kösse meg
azzal, hogy az abban foglalt feltételektől csak az Önkormányzat érdekében térhet el.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző

2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015.(XI.10.) határozata a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötendő Partnerségi
együttműködési megállapodás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.

Partnerségi együttműködési megállapodást köt 2018. december 31-éig a helyi átlátható civil
szervezetekkel a jelen határozat mellékletével megegyező tartalommal.
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II. felkéri a Polgármestert, hogy a Partnerségi együttműködési megállapodással keresse meg a helyi
átlátható civil szervezeteket és az együttműködésre szándékozó szervezetekkel a megállapodást
kösse meg azzal, hogy az abban foglalt feltételektől csak az Önkormányzat érdekében térhet el.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása
egyszerű többséget igényel.

Budapest, 2015. október 22.

Györky Erika
aljegyző
előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Melléklet:
-

Partnerségi együttműködési megállapodás módosítás
Partnerségi együttműködési megállapodás
Egyeztető lap
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