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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

A mindennapos testnevelés biztosításához szükséges az iskolai sporteszközök repertoárjának
bővítése érdekében Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán
Ügyek Bizottsága 2013. március 19-én döntött arról, hogy 3.500.000.-Ft összegben támogatja
az intézmények sporteszköz beszerzését, a támogatás biztosításának érdekében
Önkormányzatunk együttműködési megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapest IX. tankerületével.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerülete a sporteszköz beszerzésre
megítélt 3.500.000.-Ft-ra vonatkozóan az iskolák között pályázatot hirdetett, melynek
eredményére a Diáksport Bizottság tett javaslatot. Ezen javaslatot a 2. számú melléklet
tartalmazza, melyet 2013. augusztusában kaptunk meg.
Az együttműködési megállapodás megkötésére nem került sor, mivel mind jogi, mind
pénzügyi oldalról érvek jelentkeztek az együttműködési megállapodás helyett támogatási
szerződés megkötésre vonatkozóan. A támogatási szerződés megkötését a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerülete is elfogadta, melynek aláírását
követően az Önkormányzat a Tankerület részére szeptember hónapban egy összegben
utalhatná át a sporteszközök beszerzésre odaítélt 3.500.000.-Ft összeget, melyből a Diáksport
Bizottság javaslata szerint december 31-ig vásárolhatnák meg a tanórai, nevelési tanácsadói
oktató-nevelői munkához és a tanórán kívüli sporttevékenységhez szükséges sporteszközöket.

Az átláthatóság és ellenőrizhető felhasználás, illetve a Bizottság által jóváhagyott cél mielőbbi
megvalósítása érdekében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a HÜB 51/2013. (III.19.) számú
határozatának 3./ pontját módosítsa, és döntsön a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét
képező támogatási szerződés jóváhagyásról.
Budapest, 2013. augusztus 21.

dr. Bácskai János polgármester
megbízásából

dr. Hosszú Károly s.k.
irodavezető

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy az 51/2013. (III.19.) számú határozatának 3./ pontját az alábbiakra módosítja:
„3./ Jóváhagyja az elfogadott 3413. számú „diáksport” című 2013. évi költségvetési sor
felosztása alapján, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. tankerülettel a
…/2013 számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti támogatási szerződés megkötésre
kerüljön a kerület által működtetett oktatási intézmények sporteszköz beszerzésének támogatása
céljából.
Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester”
Határidő: 2013. augusztus 23.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám:
12001008-00170290-00100006), képviseletében: Formanek Gyula alpolgármester, mint
támogató (a továbbiakban: Támogató)
másrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete
(székhely:
1096
Budapest,
Lenhossék
u.
24-28.,
adószám:15799658-2-41
bankszámlaszám:10032000-00331762-00000000), képviseletében: dr. Tolnai Marianna
tankerületi igazgató, mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott)
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
I. A támogatás tárgya és célja
1) Támogató vállalja, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Humán Ügyek Bizottsága HÜB …………. számú határozata alapján 3.500.000. -azaz
hárommillió ötszázezer- forint összegű egyszeri támogatást (a továbbiakban támogatást) nyújt
a Támogatott által fenntartott és a Támogató által működtetett köznevelési intézmények
számára a tanórai, nevelési tanácsadói oktató-nevelői munkához és a tanórán kívüli
sporttevékenységhez szükséges sporteszközök beszerzésére.
2) Támogatott a támogatást elfogadja és vállalja, hogy ezt a jelen megállapodás 1. pontjában
meghatározott célra használja fel.
II. A támogatás átutalása és a felhasználás módja
1) A támogatást a Támogató a Támogatott 10032000-00331762-00000000 számú
bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a jelen megállapodás aláírásától számított 15
napon belül.
2) A Támogatott köteles:
a) A Támogatott a támogatási összeg elosztásáról a Ferencvárosi Diáksport Bizottság
előzetes véleményezését követően köteles dönteni. A Támogatott kötelezettséget
vállal, hogy a támogatást csak sporteszköz beszerzésre fordítja.
b) A Támogatott vállalja, hogy a támogatás felhasználását követően legkésőbb 2014.
január 31-ig írásbeli jelentést tesz a Támogatónak a támogatás felhasználásáról. A
jelentés tartalmi és pénzügyi részből áll. A tartalmi rész röviden összefoglalja a támogatás
felhasználását és azt a változást, amelyet a támogatás előidézett, ez kiegészíthető
fényképekkel és egyéb dokumentációval. A pénzügyi rész felsorolja azokat a költségeket,
amelyekre a Támogatott a támogatást fordította. A beszámolónak tartalmaznia kell a
teljességi nyilatkozatot, a Támogatott képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva,
amelyben a Támogatott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot a
Támogató rendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok a Támogatott elszámolási
nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően
kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre.
c) A Támogatott köteles haladéktalanul értesíteni a Támogatót, ha a támogatásban
megjelölt cél elérése nem lehetséges. Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás

felhasználásáról a Támogatóval konzultálni, és csak akkor folytathatja a támogatás
felhasználását, ha arról a Támogatóval írásban megegyezett.
d) Amennyiben a Támogatott a támogatást nem a jelen szerződésben leírt célra költi,
szerződésszegést követ el. Ebben az esetben -a Támogató kérésére- a Támogatott köteles a
támogatás teljes összegét a Támogatónak visszatéríteni.
3) A Támogató köteles:
a) Jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalni a támogatást a Támogatott számára.
b) Ellenőrizni, hogy a Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően
teljesíti.
III. A támogatás elszámolása
1) Támogatott a támogatás felhasználásáról a nevére kiállított számlákkal számol el,
melyekből csak a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek
vehetők figyelembe.
2) Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben
teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a
pénzügyi teljesítés igazolása céljából.
3) A támogatás elszámolása minden esetben forintban történik.
4) A beszámoló benyújtását követő 60 napon belül Támogató írásban nyilatkozik a
beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból nem alkalmas
a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató határidő tűzésével
Támogatottat hiánypótlásra hívja fel.
5) Amennyiben Támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a
támogatást rendeltetés-, illetve szerződésszerűen használta-e fel, Támogató a jegybanki
alapkamattal növelten kötelezheti Támogatottat a támogatás visszafizetésére.
IV. A szerződés megszűnése, szerződésszegés
1) A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a szerződés
teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését.
2) A Támogatott szerződésszegést követ el, amennyiben:
a) a támogatást Támogatott a megadott határidőig, 2013. december 31-ig nem a jelen
szerződésben meghatározott célra használja fel vagy nem a jelen szerződésben
meghatározott feladatokat valósítja meg;
b) Támogatott akadályozza, vagy meghiúsítja a jelen szerződéssel kapcsolatos
ellenőrzést;
c) Támogatott a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget;
d) Támogatott késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő
lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével;
e) Támogatott póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási
kötelezettségének;
f) Támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget a jelen szerződésben előírt
kötelezettségének.

3) Amennyiben Támogató a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, Támogatott
köteles a támogatása jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét, illetőleg annak az általa
nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni Támogató bankszámlájára. A
visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési lehetőséget Támogató nem biztosít.
V. Vegyes és Záró rendelkezések
1) Támogatott vállalja, hogy amennyiben erre igény mutatkozik a Támogató részéről,
személyes találkozón számol be a támogatás felhasználásáról és a támogatásnak köszönhető
pozitív változásokról.
2) A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás csak írásban
módosítható.
3) Jelen szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.
4) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
5) A felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges
vitáikat közvetlen tárgyalás útján rendezik. Felek a szerződést elolvasták, megértették, majd –
mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2013.

………………………………
Formanek Gyula
Alpolgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Támogató
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…………………………………
Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető

………………………………
dr. Tolnai Marianna
Tankerületi igazgató
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Támogatott
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