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TÁRSADALMI EGYEZTETÉS  

Az „Év Fővárosi Civil Szervezete" elismerő cím alapításáról szóló koncepcióról 

Tisztelt Címzett!  

Ezt a levelet azért kapja, mert szervezete korábban regisztrált a Fővárosi Önkormányzat valamelyik civil 

munkacsoportjába (Esélyteremtő Budapest, Nyitott Budapest, Zöld Budapest) és/vagy a Fővárosi Civil 

Adatbázisba.  

A Fővárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátja „Az Év Fővárosi Civil Szervezete” című 

elismerésről szóló rendelet módosításáról készült koncepció tervezetét.   

Az egyeztetésre bocsátott koncepció értelmében a cím egymillió forintos pénzjutalommal és a Városháza 

szimbolikus kulcsának átadásával jár, és annak a szervezetnek adományozható, amely legalább egy éve 

kiemelkedő munkát végez a fővárosban, tevékenységével hozzájárult Budapest lakosságának jólétéhez, a 

főváros fejlődéséhez és élhetőségéhez. Az elismerő cím évente egy szervezetnek adományozható. 

Adományozásának célja, hogy az eredményesen működő civil szervezetek visszajelzést kapjanak a 

közösségtől, és a civil szektor sokszínűségét a nyilvánosság minél szélesebb körben megismerje és elismerje. 

A cím minden évben széleskörű társadalmi egyeztetést és online szavazást követően kerülne átadásra.  

Azzal a kéréssel fordulunk most szervezetéhez, hogy véleményezze a leendő rendeletmódosítás alapjául 

szolgáló koncepciót, melynek szövegét mellékelve találja.  

A véleményezés keretében online szóbeli egyeztetésre hívjuk 2022. május 3-án, 13:00 és 14:30 között, 

melyen a következő linkre kattintva tud részt venni: Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz.   

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az eseményről kép és hangfelvétel készül, melynek kezeléséről a Hivatal a 

mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint gondoskodik.  

A koncepcióval kapcsolatban írásban is megküldhetik nekünk véleményüket 2022. május 6-ig. Írásos 

javaslataikat a Fővárosi Civil Iroda várja a civiliroda@budapest.hu elektronikus levelezési címen.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY0OTc5Y2MtNjUzMi00MWI1LTgyNzgtODA3YzYzZjk1NTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2265fbeb8c-2f3b-457b-8ce4-5794eb3efc4c%22%2c%22Oid%22%3a%2279f9c903-fc0c-4e7e-b240-bd9404e24f6d%22%7d
mailto:civiliroda@budapest.hu
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A koncepció véleményezését követően - az észrevételeket, megjegyzéseket, javaslatokat figyelembe véve - 

május második felében tervezzük a rendelet módosításának kodifikált szövegét társadalmi egyeztetésre 

bocsátani, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2022. júniusi ülésén elfogadhassuk azt. Ezt követően az elismerő címre 

augusztusban nyílhat meg a pályázati lehetőség. A Fővárosi Civil Adatbázisban regisztrált szervezeteknek 

lesz lehetőségük a pályázatok véleményezésére és rangsorolására, a Fővárosi Önkormányzat a civil 

szervezetek véleményét figyelembe véve választja ki tervezetten az ősz folyamán a 10 legjobb pályázatot, 

melyeket 30 napra a budapesti lakosok számára nyitott, online szavazásra bocsát. Az elismerő cím először 

2023. február 1-jén kerül átadásra.  

Köszönjük, ha meglátásaikkal segítik egy olyan elismerő cím megalapítását, amely a civil társadalom 

szempontjait és igényeit a lehető legjobban magában foglalja!  

Kelt a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Tisztelettel: 

Kerpel-Fronius Gábor 
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