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I. Civil pályázat

1

A civil szervezetek
támogatásának
Új civil pályázati
átláthatóbbá,
rendszer elfogadása egyszerűbbé, szakmai
szempontú elbírálást
lehetővé tétele

A Józsefvárosban működő
önszerveződő közösségek,
továbbá művészek és sportolók
pályázati támogatásáról szóló
7/2016. (III.03.) önkormányzati
rendelet helyett új
önkormányzati rendelet
elfogadása

Jogi Iroda
(együttműködő:
Közösségi
Részvételi Iroda,
Humánkapcsolati
Iroda)

2021. május

sikeres pályázati
projektek
lebonyolítása

önkormányzati
költségvetés

Intézkedések
folyamatos
fenntartása.

II. Kedvezményes helyiségbérlet

1

Civil szervezetek
kedvezményes
helyiségbérleti
szerződéseinek
felülvizsgálata

Indokolatlanul
határozatlan idejű
bérletiszerződések
kivezetése

Határozatlan idejűség indokának
vizsgálata, szerződésmódosítás
előkészítése

Józsefvárosi
Gazdálkodási
Központ Zrt.
(együttműködő:
Humánkapcsolati
Iroda)

2021. december
31.

2021. december
31.

Ingatlanok
bérbeadása

pályáztatás
humánerőforrásköltsége

folyamatos
utánkövetés,
pályázatok újbóli
kiírása 5 év után, vagy
szükség esetén

2021. december
31.

Új rendelet alapján

Új rendelet alapján

Új rendelet alapján

2

Helyiségtámogatás
pályázat útján

1- 3 db önkormányzati
tulajdonú ingatlan
pályázat útján történő
bérbeadása 5 évre

Ingatlanok felmérése,
kiválasztása. Pályázati eljárás
meghatározása, lebonyolítása.

Józsefvárosi
Gazdálkodási
Központ Zrt.
(együttműködő:
Közösségi
Részvételi Iroda,
Humánkapcsolati
Iroda)

3

Bérbeszámítás
rendszerének
felülvizsgálata a
kedvezményes
helyiségbérletek
esetén

A bérbeszámítás
megtartása, részletes
szabályozása

szakági rendelet módosítása,
vagy új rendelet elfogadása

Jogi Iroda,
Józsefvárosi
Gazdálkodási
Központ Zrt.

Rövidtávú
terembérlet
átláthatóvá tétele

Civil szervezetek
számára könnyen
átlátható,
értelmezhető
bérbevételi folyamat
kialalakítása

Rövidtávú terembérleti díjak
egységesítése, és az árak, illetve
bérbevételi folyamatok könnyen
hozzáférhetővé tétele a civil
szervezetek részére

Józsefváros
Közösségeiért
Nonprofit Zrt.
(együttműködő:
Közösségi
Részvételi Iroda)

2021. május

Koncepció kidolgozása

Közösségi
Részvételi Iroda

2023. december
31.

Határozatlan idejű
bérletiszerződések nincs költség vonzata Évenkénti felülvizsgálat
módosítása

III. Rövidtávú terembérlet
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2

Józsefvárosi
Civil centrum-hálózat
negyedekben helyiség
kialakításának
biztosítása civil célok
előkészítése
elérése érdekében

1

Civil hírlevél

Információk kölcsönös
továbbítása

Önkormányzati regisztrációs
felület kialakítása

Közösségi
Részvételi Iroda

megvalósult

2

Civil szervezetek
tanácskozási joga

Tanácskozási jog
biztosítása a Képiselőtestület és bizottságai
ülésén

Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása

Jogi Iroda

2021. március

3

Szakmai/civil
egyeztető fórumok

Humánkapcsolati
Iroda

2021. május

1

Önkormányzat és a
Kapcsolattartás a civil szervezetek közötti
civil szervezetekkel
kommunikáció
erősítése

Bérbevételi igények
nincs költség vonzata
gyors kezelése

folyamatos
adatfrissítés

Koncepció
elfogadása esetén

nincs költség vonzata

Koncepció elfogadása
esetén

Regisztrált
szervezetek száma

nincs költség vonzata

folyamatos
adatfrissítés

IV. Részvételi lehetőségek az önkormányzásban

Konzultációs
Helyi konzultációs
testületek/Egyeztető Fórumokra
testületek/Egyeztető
voantkozó szabályzatok
fórumok szabályozása
felülvizsgálata, működésük
átszervezése, erősítése

Üléseken résztvevő
civil szervezetek
nincs költség vonzata
száma

Folyamatos
kapcsolattartás

Egyeztető fórumok
működtetése

önkormányzati
költségvetés

Évenkénti felülvizsgálat

Kommunikácós
felületek frissítése

nincs költség vonzata

Folyamatos
kapcsolattartás

V. Civil szervezetek és önkormányzati kommunikáció
Kommunikációs csatornák
megnyitása

Közösségi
Részvételi Iroda

megvalósult

VI. Civil szervezetek útjai az önkormányzatban
Civil szervezetek
szerződéseinek
felülvizsgálata,
átláthatóvá és
elérhetővé tétele

1

A civil szervezetekkel
kötött szerződéses
együttműködések
felülvizsgálata

2

A lakosok, cégek és a A lakosok, cégek és a
civil szervezetek közti
kerületi civil
kapcsolat erősítését szervezetek egymásra
szolgáló koncepció
találásának
kidolgozása
megkönnyítése

Civil szervezetek
közszolgáltatási, közművelődési,
együttműködési, ellátási
szerződéseinek felülvizsgálata,
elérhetővé és átláthatóvá tétele

Humánkapcsolati
Iroda

2021. június

Szerződések
felülvizsgálatáról
beszámoló

Koncepció kidolgozása

Közösségi
Részvételi Iroda

2021. december
31.

Koncepció tartalma
szerint

Koncepció tartalma
szerint

Koncepció tartalma
szerint

megvalósult

Kitüntetések
adományozása

önkormányzati
költségvetés

Kitüntetések évenkénti
átadása

Felülvizsgálat
Évenkénti felülvizsgálat
eredménye alapján

VII. Civil elismerés
1

Józsefvárosi
Közösségekért
kitüntetés alapítása

Civil közösségek
munkájának
elismerése

Új rendelet elfogadása

Humánkapcsolati
Iroda, Közösségi
Részvételi Iroda

