
 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

       Iktató szám: 222/2019. 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2019. december 12-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a Főváros Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és 

gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított 
ingyenes könyvtárhasználatról szóló együttműködési 
megállapodás megkötésére 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda  
     

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság,  
2019. december 11. 

 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:dr. Bodrogai Tibor s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

      

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 437/2015. 

(XII. 10.) számú határozatával döntött a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral való megállapodás 

megkötéséről a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nyugellátásban, illetve 

gyermekgondozási segélyben részesülők könyvtári tagdíjának önkormányzat általi átvállalása 

ügyében. A 2016. március 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő megállapodást 

követően 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra szólóan 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 353/2016 

(XI. 17.) számú határozatával ismételten felhatalmazta a polgármestert a megállapodás 

megkötésére.  

 

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 41. §-a értelmében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti 

régiójához tartozó könyvtárak éves tagsági díjának megfizetése alól a Budapest IX. kerületi 

lakóhellyel rendelkező nyugellátásban illetve gyermekgondozási segélyben részesülők 

mentesülnek. Ezen rendelkezés – a korábbiaknak megfelelően – oly módon kerülne 

végrehajtásra, hogy a Budapest IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nyugellátásban illetve 

gyermekgondozási segélyben részesülők éves beiratkozási díjának ellenértékét Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fizetné meg a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár részére. A megállapodás alapján a jogosultak – a korábbiaknak megfelelően – 

ingyenesen kölcsönözhetnének könyveket és folyóiratokat, ezzel is elősegítve az olvasási 

kedv és a kultúra széles körű terjesztését.   

 

A 2016. évtől a 2019. év harmadik negyedévéig összesen 1224 fő vette igénybe az ingyenes 

könyvtárhasználat lehetőségét.  

Az évenkénti bontás az alábbi táblázatban látható: 

 

 2016/fő 2017/fő 2018/fő 2019 

első 

három 

negyedév 

/fő 

összesen 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező nyugellátásban 

részesülők száma 

269 216 252 141 878 

Budapest IX. kerületi lakóhellyel 

rendelkező gyermekgondozási 

segélyben részesülők száma 

91 103 77 75 346 

összesen 360 319 329 216 1224 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére a 3201. számú „Önkormányzati szakmai 

feladatokkal kapcsolatos kiadások” nevű költségvetési sorról 280.800.- forint kifizetésére 

került sor a 2019. év első három negyedévében az ingyenes könyvtárhasználat 

ellentételezéseként. A korábbi évek igénybevétele alapján a megállapodás időtartamára évente 

várhatóan legfeljebb 500.000.- forint kiadást jelent az ingyenes könyvtárhasználat Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára.  

 



 

Az előterjesztéshez mellékelem a megállapodás-tervezetet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

Mellékletek:   

  1. számú Melléklet Megállapodás tervezet 

  

Budapest, 2019. december 5. 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

      polgármester 



Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

1. hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral a …../2019. számú előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező megállapodás megkötéséhez. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata adott évi költségvetésének 3201. önkormányzati szakmai feladatokkal 

kapcsolatos kiadások költségvetési sorának terhére a ……/2019. számú előterjesztés 

1. számú mellékletében szereplő megállapodás aláírásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS 

(TERVEZET) 

 

  

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  

(továbbiakban: Önkormányzat) 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

képviseli: Baranyi Krisztina polgármester 

 

másrészről 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

(továbbiakban: Könyvtár) 

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. 

képviseli: dr. Fodor Péter főigazgató 

 

(a továbbiakban együttesen Szerződő felek) között alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételek szerint. 

 

1. A megállapodás tárgya: IX. kerületi lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok és 

gyermekgondozási segélyben részesülők számára (továbbiakban: jogosultak) ingyenes 

könyvtárhasználat biztosítása. 

 

2. Az megállapodás tartalma: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) 1. régiójához 

tartozó IX. kerületi könyvtárak tagsági díjának megfizetése alól a Budapest IX. kerületi 

lakóhellyel rendelkező nyugellátásban, illetve gyermekgondozási segélyben részesülők 

mentesülnek oly módon, hogy éves beiratkozási díjuk ellenértékét Ferencváros 

Önkormányzata fizeti. A jogosultak ingyenesen kölcsönözhetnek könyveket és 

folyóiratokat, míg egyéb szolgáltatásokat a FSZEK Használati Szabályzatának 2. számú 

mellékletében meghatározottak szerinti térítési díj megfizetése ellenében vehetnek igénybe. 

 

3. A jogosultak a szolgáltatást a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alábbi könyvtáraiban vehetik 

igénybe: 

IX/1. 1098 Budapest, Börzsöny u. 13. 

IX/2. 1093 Budapest, Boráros tér 2. 

A Ferencváros Önkormányzata által átvállalt térítés a FSZEK használati Szabályzata szerint 

a jogosultak által fizetendő mindenkori éves beiratkozási díj (a Megállapodás időpontjában 

1.300 Ft/12 hó). 

 

4. A jogosultak a Megállapodás alapján járó kedvezményt IX. kerületi lakóhelyük és a 

kedvezményre való jogosultságuk beiratkozásakor történő igazolásával vehetik igénybe.  

 

5. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, 2020. január 01. napjától 2025. 

december 31. napjáig terjedő időszakra kötik. A megállapodás az időtartam lejárta előtt 

közös megegyezéssel meghosszabbítható. 

 

6. A megállapodás időtartama alatt a Könyvtár a szolgáltatást szórólapokon, illetve a 

honlapján népszerűsíti, továbbá Szerződő felek lehetőségeik szerint gondoskodnak a 

szolgáltatás helyi médiában történő megjelenésről, népszerűsítéséről. 

 



7. A Könyvtár a tárgyévet követő év január 31. napjáig az Önkormányzat Képviselő-testülete 

előtt beszámol a szolgáltatás előző évi tapasztalatairól. 

 

8. A Könyvtár a 3. pontban meghatározott szolgáltatás nyújtásáról kimutatást vezet. 

 A Szerződő Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 

58. §-nak megfelelően határozott időszaki elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolási 

időszak 3 naptári hónapnak megfelelő időtartam. A Könyvtár a számlát az elszámolási 

időszakot követően jogosult kiállítani a kimutatás alapján. A számlát és annak melléklét 

képező kimutatást a számlával együttesen nyújthatja be az Önkormányzat számára. 

 

9. Az Önkormányzat az adott évi költségvetése 3201 önkormányzat szakmai feladatok soron 

fedezetet biztosít az 1. pontban megjelölt szolgáltatásra. A számla ellenértékét a 

Humánszolgáltatási Iroda Irodavezetőjének teljesítésigazolását követően, a számla 

kiállításától számított 30 napon belül a Könyvtár OTP Banknál vezetett 11784009-

15490768 számú számlájára átutalja. 

 

10.  Jelen megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. 

 

11. Bármelyik fél jogosult a megállapodást rendes felmondással megszűntetni a másik félhez 

intézett egyoldalú nyilatkozattal 30 napos felmondási idővel.  

 

12. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén, írásban azonnali hatállyal felmondható a 

megállapodás. 

 

13. Felek kijelentik, hogy a megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket békés úton, 

egyeztetések illetve tárgyalások útján kívánják rendezni. Előbbiek érdekében bármely 

vitás kérdés ügyében szükséges a másik felet megkeresni egyeztetés érdekében. 

 

14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 

 

Jelen megállapodás 5 példányban készült, amit felek elolvasást követően, mint akaratukkal 

megegyezőt írták alá. 

 

 

 

Budapest, 2019. ……. 

 

 

 

Baranyi Krisztina       dr. Fodor Péter 

 polgármester         főigazgató 

Budapest Főváros IX. Kerület     Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Ferencváros Önkormányzata 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

Pénzügyi Iroda irodavezető 

  

 


