
EGYUTTMUKÖDESI MEGALLAPODAS

Amely létrejött a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft., (székhelye: 1145 Budapest, Laky 
Adolf u. 36. képviseli: Kovács-Csincsák László ügyvezető), a továbbiakban: ZKNP,

másrészről

a Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 1144 Budapest, Csertő park 2/a. 
képviseli: Samu Zoltán elnök), a továbbiakban: ZRNÖ

-együttesen: Felek - között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

A Felek alapvető célja a kerület lakossága és a cigányság közötti konfliktus- és 
előítéletmentes viszony megteremtésének segítése, amelynek fö területei:

• a Felek képviselőinek együttműködése,
• a lakosság közbiztonsággal kapcsolatos ismereteinek bővítése,
• a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése,
• az áldozattá válás elkerülése.

E célok megvalósítása érdekében a ZKNP és a ZRNÖ az alábbi együttműködési 
megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) köti.

A Megállapodásban foglalt feladatok koordinálásáért felelős személyek:

Kapcsolattartó a ZKNP részéről:
Adler Katalin prevenciós koordinátor 

tel
e-mail:

Kapcsolattartó a ZRNÖ részéről:
Samu Zoltán elnök 

tel.: 
e-mail:

A két szervezet közötti együttműködést elősegítő személy:
B. Kiss Mihály, bűnmegelőzési szakember 

tel.:i 
e-mail;*

I. Az egyQttn^Üködés alapelvei:

l. l. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének célja a ZKNP és a ZRNÖ 
tevékenységének összehangolása, a kerület közbiztonságának javítása és a bűiunegelőzés 
elősegítése.

l. 2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és 
tiszteletben tartásával működnek együtt.

\



I. 3. A Felek tudomásul veszik, hogy a közösen végzett tevékenységet
• a törvényesség,
• az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása,
• a kerületben élő közösség érdekeinek érvényesítése, valamint
• a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.

KIé.......A ZI^P az egjffltttnúköd^^ MtşnijlJÎsc i**dekfben válláJja;

II. l. A ZKNP a bűnmegelőzéssel és az áldozatvédelemmel kapcsolatos tevékenysége során, 
szükség esetén igénybe veszi a ZRNÖ által kijelölt szakember nyújtotta tájékoztatást a 
cigányságra vonatkozó kulturális és társadalmi ismeretekről A ZKNP a roma nemzetiséget 
érintő szakmai, illetve képzési programjait egyezteti az ZRNÖ-vel, és véleményezési jogot 
biztosít számára.

11.2. A ZKNP tájékoztatást nyújt az általa meghirdetett munkalehetőségekről a ZRNÖ részére.

11.3. Iskolai foglalkozásokat tart az ZRNÖ-vel egyeztetett helyszíneken a kerületi fiataloknak 
a bűnmegelőzés, a drogprevenció, a biztonságos internethasználat és az áldozattá válás 
elkerülésének témaköreiben.

11.4. Előre egyeztetett időpontokban közbiztonsági témakörökben előadásokat biztosít a 
ZRNÖ által szervezett bűnmegelőzési, áldozatvédelmi napokon, egyéb rendezvényeken.

11.5. Igény esetén vállalja, hogy a ZRNÖ által megnevezett roma nemzetiségű lakóközösségek 
részére tájékoztató fórumokat, tanácsadásokat szervez külső szakember bevonásával, 
közbiztonsággal kapcsolatos témakörökben.

11.6. Igény esetén vállalja, hogy összesen kéthetente, 2 órában áldozatvédelmi, 
bűmnegelőzési, jogi tanácsadást tart a ZRNÖ által biztosított helyszínen.

11.7. Tájékoztató anyagokat bocsát a ZRNÖ rendelkezésére, amelynek célja a cigányság 
célzott csoportjai - kiemelten a gyermekek, a fiatalkorúak, valamint a fiatal felnőttek - 
ismereteinek bővítése, valamint segítségnyújtás az őket fenyegető veszélyek felismeréséhez 
és elkerüléséhez.

11.8. Figyelembe veszi a ZRNÖ közbiztonság javítását célzó indítványait, észrevételeit.

11.9. A ZKNP ügyvezetője által kijelölt személy a ZRNÖ felkérése alapján képviseli a 
ZKNP-t a nemzetiségi rendezvényeken, fórumokon.



jíll. A ZRNÖ az együttműködés |el}esüiése érdekében vállalja;

Ill. l. Együttműködik a ZKNP-vel a roma közösségeket is esetlegesen érintő konfliktusok 
kialakulásának megelőzésében, illetve a már kialakult konfliktusok megszüntetésében, 
valamint a bűnmegelőzést, az áldozattá válás elkerülését, a drogprevenciót és az internet 
biztonságos használatát célzó programok szervezésében.

[ll.2. Igény esetén aktív részvételt vállal a ZKNP által szervezett előadásokon, fórumokon a 
kerület lakói körében a cigánysággal szemben kialakuló előítéletek csökkentésében.

IH.3. Igény esetén, lehetőségéhez mérten segítséget nyújt a ZKNP munkatársainak a 
cigányságra vonatkozó kulturális, társadalmi ismereteinek bővítéséhez.

III.4. Amennyiben különböző, közbiztonságot érintő kérdésekről rendezvényeket szervez, a 
lehetőség szerint a ZKNP képviselőit is meghívja ezekre az eseményekre.

tv. A Felek az egyflttinűködés érdekében vállaljákli

IV. l. A Felek folyamatosan tartják a kapcsolatot, szükség szerint megbeszéléseket tartanak, 
melyeken a felmerülő problémák megoldására törekednek.

IV.2. A Felek konfliktushelyzet esetén azonnal felveszik egymással a kapcsolatot, és közösen 
keresik a lehetséges megoldásokat.

IV.3. A Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az együttműködésben érintett személyek és 
azok elérhetőségének változásáról.

IV. 4. A ZKNP és a ZRNÖ - népszerűsíti az együttműködést és egymás tevékenységét a 
sajtóban.

jV< Záró rendelkizâeţkt

V. l. A Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás 
megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges 
intézkedéseket.

V.2. Jelen Megállapodás az aláírást követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól.

V.3. Az együttműködés feltételeiben bekövetkezett változás esetén a Felek a megállapodást a 
szükséges mértékben, közös megegyezéssel, írásban módosítják.

V.4. A Megállapodást bármelyik fél jogosult írásban indokolás nélkül 30 nap felmondási idő 
betartása mellett felmondani.



V.5. A megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, ha valamely fél:

• tevékenységét törvénysértő módon végzi, vagy
• az a megállapodásban megfogalmazott célokkal, alapelvekkel nem egyeztethető 

össze.

V.6. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Felek a jelen Megállapodást elolvasás után, 4 példányban, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 20l6.fehruár IS.

C
Kovács-Csincsák László

ügyvezető elnök


