
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat Képviselő-testület ülése 
POLGÁRMESTERI HIVATAL A* / 642>/2>9/lWf. 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 70(111 f M 2 B Budapest, 

Tárgy: Javaslat együttműködési megálla
podás megkötésére a Kőbányai 
Diáktanáccsal 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Diáktanács kéri önkormányzatunkat, hogy a helyi közéletben 
való részvétel, a párbeszéd és a korosztály gondjainak és problémáinak megis
merésére, megoldására együttműködési megállapodás jöjjön létre. 

Az előterjesztés mellékletében lévő megállapodással kapcsolatban az alábbi 
bizottsági határozatok születtek, melyek a végleges szövegbe beépültek: 

45/2008. (III. 25.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határoza
ta 
(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a Képviselő
testületnek, hogy kössön együttműködési megállapodást a Kőbányai Diákta
náccsal az előterjesztésben szereplő szerződés szerint. 

157/2008. (V. 8.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális és Oktatási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje 
fel a polgármestert az Együttműködési Megállapodás megkötésére a Kőbányai 
Diáktanáccsal azzal, hogy a bizottsági ülésekről meghivót és Írásos anyagot 
kapjanak, valamint a diáktanács évenkénti képzését és az utánpótlás nevelését 
az éves költségvetésben meghatározott mértékig támogatja az önkormányzat. 

378/2008. (X. 9.) sz. Jogi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Jogi Bizottság javasolja, hogy a Kőbányai Diáktanáccsal kötendő együttmű
ködési megállapodás második oldalán lévő 3., 4. és 5. francia bekezdés kerüljön 
kiegészítésre „a költségvetésben jóváhagyottak erejéig" szövegrésszel. 



379/2008. (X. 9.) sz. Jogi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Jogi Bizottság javasolja, hogy a Kőbányai Diáktanáccsal kötendő együttmű
ködési megállapodás második oldalán lévő 6. francia bekezdés kerüljön elha
gyásra. 

380/2008. (X. 9.) sz. Jogi Bizottság határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Kőbányai Diák
tanáccsal kötendő együttműködési megállapodást, a fenti módosításokkal. 

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T : 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Diáktanáccsal kötendő együttműködési megállapodással egyetért. 
Felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Verbai Lajos 
polgármester 
előkészítésért felelős: 
dr. Neszteli István 
jegyző 
végrehajtásért felelős: 
Hajdú Péter 
főosztályvezető 

B u d a p e s t , 2008. október 30. 

Hajdú Péter 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr'. Neszteli István 
j e g y z ő 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS 
a 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 

KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

és a 

KŐBÁNYAI DIÁKTANÁCS 

között 



MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29.) képviseletében Verbai Lajos polgármester, (továbbiak
ban: Önkormányzat) 
másrészről: 
a Kőbányai Diáktanács (címe: 1105 Budapest, Szt. László tér 7-14.) képvisele
tében Ritter Edina elnök, mint támogatott (továbbiakban: KÖD) 

A megállapodás céljának elérése érdekében a felek kinyilvánítják, hogy: 

1. előtérbe helyezik és fejlesztik Kőbánya diákságának és ifjúságának na

gyobb érdeklődését és részvételét a helyi közéletben 

2. biztosítják az egymás közötti párbeszédet 

3. megteremtik a személyi és tárgyi feltételét annak, hogy a korosztály 

gondjai és problémái fórumot kapjanak, és demokratikus keretek között 

megoldást nyerjenek. 

Fentiek érdekében: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat: 

> elismeri a KÖD-öt, mint a diákság érdekképviseletének és érdekérvé

nyesítésének teljes körű ellátására szerveződött testületet; 

> meghívja a szakbizottságok (Kulturális és Oktatási Bizottság, Sport, 

Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság) azon üléseire, amelyeken az 

őket érintő napirendek szerepelnek; 

> ezeken a fórumokon biztosítja, hogy a KÖD képviselői véleményezé

si, javaslattevői, tanácskozási jogait gyakorolja, az általa képviseltek 

jogait és érdekeit érvényesítse. 

> legalább kétévenként összehívja a diákparlamentet, ahol az iskolák di

ákönkormányzatainak küldöttei közvetlenül találkozhatnak és párbe

szédet folytathatnak a kerület vezetőivel; 



> az iskolai diákönkormányzatok működéséhez az évi költségvetésben 

normatív támogatást biztosít; 

> a diák-önkormányzati munka sokrétűbbé tétele érdekében minden év

ben pályázatot ír ki ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok szá

mára, melynek forrását az éves költségvetés tartalmazza; 

Eves költségvetésében meghatározott mértékig: 

> vállalja, hogy továbbra is támogatja a KÖD évenkénti képzését és az 

utánpótlás nevelését; 

> a KÖD folyamatos, tartalmas munkájának, programjainak megvalósí

tása érdekében éves költségvetésében biztosítja a pénzügyi feltételeket 

a felnőtt segítők, szakértők és előadók alkalmazásához, illetve megbí

zásához; 

> az iskolák diákönkormányzatait segítő pedagógusok legalább 2 éven

kénti továbbképzéséhez anyagi támogatást nyújt; 

Kőbányai Diáktanács 

> az együttműködés érdekében a Szervezeti és Működési Szabályzatá

nak megfelelően folyamatosan ellátja feladatát; 

> a KÖD képviselői feladatuk ellátása érdekében előzetes tájékoztatásra 

jogosultak az önkormányzat, illetve bizottságai napirendjén szereplő, a 

tanulókat, valamint a diáktanácsot érintő kérdésekben; 

> mandátuma alapján a diákoktól kapott megbízatásának megfelelően az 

önkormányzat meghívására részt vesz a szakbizottsági (Kulturális és 

Okatási Bizottság, Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság) ülé

seken, ott képviseli a kerületi diákság érdekeit, véleményét, javaslatát; 

> az önkormányzat felkérésének megfelelően legalább 2 évente meg

szervezi a kerületi diákparlamentet, ezáltal biztosítva a párbeszédet a 

kerület vezetőivel; 



> segítséget nyújt az iskolai diákközgyűlések lebonyolításához, a kül

döttek felkészítéséhez; 

> a bizottsági üléseken hozott határozatokról informálja a Diáktanács 

tagjait és azon keresztül az iskolai diákönkormányzatokat; 

> rendszeresen (havonta két alkalommal) ülésezik, amelyre meghívást 

kapnak az önkormányzat képviselői, illetve a polgármesteri hivatal 

szakemberei; 

> vezetősége gondoskodik a Diáktanács képzéséről, folyamatos felkészí

téséről, az utánpótlás neveléséről; ennek érdekében nyaranta szaktá

bort szervez; 

> segítséget nyújt abban, hogy az iskolai diák-önkormányzati programok 

sokrétűbbek, színvonalasabbak legyenek, valamint az iskolai diák

önkormányzati vezetők partnerként működjenek együtt a diákönkor

mányzatokat segítő pedagógusokkal. 

> Kapcsolattartásra jogosult: a KÖD elnöke 

A felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési megállapodást két

évenként - a diákparlament lebonyolítása után - felülvizsgálják, az aktuális mó

dosításrajavaslatot tesznek. 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2008. 

Önkormányzat KÖD 

Ellenjegyezte: 


