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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2013. március 7-ei ülésén megtárgyalta és az 55/2013 (III.07.) számú határozatával, a 
65/2013. számú előterjesztés szerint elfogadta „Ferencváros a korszerű 
természettudományos oktatásért ” című TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002. azonosító számon 
regisztrált projektre (a továbbiakban: projekt) vonatkozó, az Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (KLIK) közötti konzorciumi megállapodást. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Közreműködő Szervezet részére –előzetesen- 
véleményezés céljából megküldött konzorciumi megállapodás tervezetre a Képviselő-testületi 
döntést követően, 2013. március 20-án érkezett válasz, amelyben arról tájékoztatta az 
Önkormányzatot, hogy kizárólag a Közreműködő Szervezet által, a testületi döntést 
követően  kiadott minta - szerződést áll módjában elfogadni. 
Erre tekintettel a konzorciumi szerződés ismételt, a Közreműködő Szervezet által 
rendelkezésünkre bocsátott szerződés minta szerinti elkészítése vált szükségessé, amely 
egyidejűleg a projekt Támogatási Szerződés (továbbiakban TSZ) módosításának 
Közreműködő Szervezet általi elfogadásának is feltétele.  
 
A projekt keretében a konzorciumi megállapodás az önkormányzat, mint kedvezményezett és 
a KLIK között oly módon jött volna létre, hogy a projekt megvalósítását teljes körűen az 
önkormányzat végezte volna, a KLIK pedig kizárólag a projekt fenntartási időszakában a 
projekteredmények fenntartását vállalta volna. 
A Közreműködő Szervezet az önkormányzati megkeresésekre 2013. március 28-án adott 
érdemi választ, amelyben tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy amennyiben a 
projektben résztvevő szakmai közreműködők bérét (laborvezető, laboránsok, 
projektmenedzsmentben résztvevő pedagógusok) el kívánja számolni, ehhez a KLIK 
megvalósítási időszakba történő bevonása szükséges, még akkor is, ha az erre vonatkozó 
fedezet a pályázatba be van állítva, és ezen összeg a pályázat megvalósítása alatt a KLIK 
részére átutalásra kerül.  
 
 A projekt keretében az Önkormányzat a kötelezően megvalósítható tevékenységek közül 
vállalta a tananyagok, tanmenetek; szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek 
kivitelezését. E tevékenységek megvalósításához nyomdai kivitelezés, és közbeszerzési 
eljárás lefolytatása szükséges.  
 
A magasabb színvonalú tananyagok érdekében felelősségteljesen az alábbi feltételek 
megvalósulását is szükséges volt figyelembe venni: 

- a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 
EMMI rendeletet, amely 2012. december végén jelent meg,  

-  lektorok igénybevétele vált célszerűvé,  



- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § alapján, a közbeszerzés 
tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező és a jogszabály előírásainak megfelelő 
nyomdai szakértő bevonása is szükségessé vált a közbeszerzési eljárás 
dokumentációjának összeállításához.  

A fentiekre tekintettel a nyomdai kivitelezésre vonatkozó eljárás a projektben tervezetthez 
képest elhúzódott, erre tekintettel a Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé. (Jelen 
TSZ szerint a projekt megvalósulásának fizikai megvalósulási határideje: 2013. március 31.)  
 
A fentiekre tekintettel az önkormányzat több esetben - hónapokkal korábban - jelezte és 
kezdeményezte a Közreműködő Szervezet felé a TSZ módosításának szükségességét és 
tényét, viszont közölték, hogy a Támogatási Szerződés határidő módosítására való kérelmünk 
elfogadásának feltétele a Ferencvárosi Önkormányzat és a KLIK között létrejött 
Konzorciumi Megállapodás benyújtása, és az ezzel kapcsolatos TSZ módosítás aláírása.  
Erre való tekintettel kezdeményeztük az előző testületi ülésre előterjesztett konzorciumi 
megállapodás Képviselő-testület általi jóváhagyását.  
 
Tekintettel a fentiekben szereplő határidőkre, továbbá arra, hogy a testület által jóváhagyott 
konzorciumi megállapodáshoz képest, jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás 
nem tartalmaz az Önkormányzatra és a projekt költségvetésére nézve negatív módosulást, az 
55/2013 (III.07.) sz. határozat alapján a Közreműködő Szervezet által módosított 
Konzorciumi Megállapodást Polgármester úr aláírta, és a TSZ módosítás iránti kérelem a 
Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került.  
 
Mivel  a konzorciumi megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyása esetén lép 
hatályba, így a polgármester úr által aláírt érvényes megállapodás hatályba lépéséhez konkrét 
döntést kell hoznia a T. Képviselő-testületnek. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a 
határozati javaslat elfogadásra. 
 
Budapest, 2013. március 29. 
 
         Formanek Gyula s.k. 
           alpolgármester 
 
  



 
Határozati javaslat 

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

1) …/2013. sz. előterjesztés mellékletét képező – a Közreműködő Szervezet által 
biztosított minta szerinti -  konzorciumi megállapodást jóváhagyja. 

2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közreműködő Szervezet által a konzorciumi 
megállapodáshoz tett esetleges újabb, önkormányzati érdekeket nem sértő módosítási 
javaslatoknak megfelelően a megállapodást a szükséges mértékben - a képviselő-
testület utólagos tájékoztatása mellett – módosítsa, és a konzorciumi megállapodás 
módosítását aláírja.  
Határidő: 1. pont: 2013. április 4., 2. pont: Közreműködő Szervezet jelzését követő 15 
napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


