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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/…./2012/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. szeptember 1. napján hatályba lépett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
(továbbiakban: Nkt.) törvény szerint 2013. január 1-től kezdődően - a szakközépiskolai
nevelés-oktatás és a szakiskolai nevelés-oktatás (szakképző iskolák) kivételével - a fenntartói
jog és a működtetői jog elkülönül, és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata a tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon működtetéséről gondoskodni
köteles.
A Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak szerint
„A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e
törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan
rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi
előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos
közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. A
működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban
a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek
keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges
eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele,
raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési
intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket,
javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési
közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.”
Tehát a Nkt. szerint az oktatási intézmények működtetése, a vagyon kezelése, így a
vagyonvédelem a továbbiakban Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának feladata marad.
A feladat maradéktalan ellátása érdekében szükségesnek tartom egy „Beléptető rendszer”
kiépítését a Ferencvárosi oktatási intézményekben.
A kiépítésre kerülő rendszer alkalmas lenne az iskolákba történő beléptetésre, amellyel
követhető lenne a be-, illetve kilépés időpontja, esetelegesen pedig az épületben való mozgás
is (pl. informatikai terembe, könyvtárba stb. történő tartózkodás). Továbbá a rendszer
lehetővé tenné azt is, hogy a kiskorú tanulók esetében a szülők akár SMS-ben értesüljenek
arról, ha gyermekük belépett az iskolába, vagy elhagyja az iskola épületét, így megnyugtató
értesülést szerezhetnének a gyermek iskolai jelenlétéről. A fizikai és logikai beléptetést végző
rendszerrel nagyszerűen integrálható a tanulók, illetve a dolgozók étkeztetése vagy az iskolai
büfében történő vásárlás is.
Az iskolai beléptető kapunak az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie:
• a diákok fortélyainak ellenálló legyen,
• könnyen kezelhető legyen,
• ne juthasson be vagy ki egy kártyával több személy,
• gyors működésű, a reggeli forgalmi csúcsok miatt nagy átbocsátóképességű legyen.

Jelenleg két iskolánkban már működik beléptető rendszer, és a fentiek miatt hasznos volna a
rendszer kiépítése a többi intézményben is. A rendszer kiépítését a 2012/13 tanév téli szünet
ideje alatt célszerű elvégezni, így az éles működés az önkormányzati feladatellátás kezdetén,
azaz 2013. január 1-én indulhatna.
Tekintettel arra, hogy a vagyonkezeléssel kapcsolatos közfeladatok ellátására Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a FEV IX. Zrt.-t bízta meg, illetve az
azonosításra alkalmas kártyához kapcsolódó szolgáltatások nyújtására a Zrt. létrehozta a F.V.
Kártya Kft-t, javaslom, hogy a Képviselő-testület a rendszer kiépítésére, illetve üzemeltetésre
a FEV IX. Zrt.-t bízza meg azzal, hogy a rendszer kiépítésével és üzemeltetésére vonatkozó
költségeket a Zrt. 2013. évi közszolgáltatási szerződés költségkeretében biztosítja.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok megtárgyalására.

Budapest, 2012. szeptember 27.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. egyetért Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat által 2013. január
1-től működtetett oktatási, köznevelési intézményekben „Beléptető rendszer”
kialakításával és üzemeltetésével,
2. elfogadja az Önkormányzat és a FEV IX. közötti közszolgáltatási szerződés …./2012.
számú előterjesztés mellékletét képező módosítását, és felkéri a Polgármestert a
szerződés aláírására,
3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2013. évi költségvetés tervezésekor a
„Beléptető rendszer” kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a
kompenzációs díj számításakor vegye figyelembe és építse be a költségvetésbe,
4. felkéri a FEV IX. Zrt-t, hogy a „Beléptető rendszer” kialakítására vonatkozó szerződés
megkötése előtt a várható ellenszolgáltatás összegéről a Polgármestert tájékoztassa.

Határidő:

1. pont: 2013. január 1.
2. pont: 2012. október 15.
3. pont: 2013. évi költségvetés
4. pont: a beszerzési eljárás eredményhirdetését megelőző 8. nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Melléklet
Közszolgáltatási szerződés módosítása
amely létrejött
-egyrészrőlBudapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(székhelye: 1092 Budapest, Bakáts t. 14,
adószáma: 15735722-2-43
képviseli: dr. Bácskai János, polgármester)
(a továbbiakban: Önkormányzat)
-másrészrőlFEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(székhelye: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz. 2.,
cégjegyzékszáma: 01-10-041862,
adószáma: 10753170-2-43
képviseli: Vörös Attila elnök-vezérigazgató)
(a továbbiakban: Közszolgáltató)
-

továbbiakban együttesen Fél vagy Felek –

között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:
1. Felek a közöttük 2012. március 28-án létrejött közszolgáltatási szerződés
(továbbiakban: a Szerződés) 3.1. pontját az alábbiakra módosítják:
„3.1. Közszolgáltató kötelezettségei
Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenység körében az Önkormányzat összes 100
%-os önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületeiben valamint a társasházi
épületekben lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, üzemeltetése
érdekében a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladatok ellátására
köteles 2012. április 1 napjától. Köteles továbbá 2013. január 1-től ellátni az
Önkormányzati közoktatási, köznevelési intézmények vagyonvédelmével kapcsolatos
feladatokat az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint.”
2. Felek a Szerződés 1. számú mellékletét az alábbi új 6. ponttal egészítik ki:
„6. Önkormányzati közoktatási, köznevelési intézmények vagyonvédelmével
kapcsolatos feladatok”
3. Felek a Szerződés 1. számú mellékletét az alábbi új címmel és az ahhoz tartozó alábbi
bekezdésekkel:
„Önkormányzati közoktatási, köznevelési
kapcsolatos feladatok részletesen:

intézmények

vagyonvédelmével

Beléptető rendszer kiépítése 2012. december 31-ig az alábbi feltételeknek
megfelelően:
A kiépítésre kerülő rendszer alkalmasnak kell lennie az iskolákba történő beléptetésre,
amellyel követhető a be-, illetve kilépés időpontja, esetelegesen pedig az épületben
történő mozgás is (pl. informatikai terembe, könyvtárba stb. történő tartózkodás). A
rendszernek lehetővé kell tennie a kiskorú tanulók esetében, hogy a szülők SMS-ben
értesüljenek arról, ha gyermekük belépett az iskolába, vagy elhagyja az iskola épületét.
A beléptető kapunak az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie:
• a diákok fortélyainak ellenálló legyen,

• könnyen kezelhető legyen,
• ne juthasson be vagy ki egy kártyával több személy,
• gyors működésű, a reggeli forgalmi csúcsok miatt nagy átbocsátóképességű legyen.
A „Beléptető rendszer” kiépítésének várható költségeiről az Önkormányzat
tájékoztatása legkésőbb az erre vonatkozó beszerzési eljárás eredményhirdetését
megelőző 8. napig.
A fenti módon kiépített beléptető rendszer 2013. január 1-től történő üzemeltetése.”

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában
érvényben maradnak.
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb
vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Felek a szerződés elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és napon helybenhagyólag cégszerűen aláírták.

Budapest, 2012. október ….

……………………………………..
Vörös Attila vezérigazgató
FEV IX. Zrt.

…………………………………
Dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

…………………………………………………………….
Pénzügyi ellenjegyző
Nyeste Marianna
a Pénzügyi Iroda vezetője

