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Tisztelt Képviselő-testület!

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK) és Önkormányzatunk 2012.
december 14-én megállapodást kötöttek a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról (a továbbiakban a Megállapodás). A Megállapodás – az erre vonatkozó jogi
szabályozás hiányában - nem rendelkezett az Önkormányzat és a KLIK finanszírozási körébe
tartozó dologi kiadások és bevételek megoszlásáról.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rend. (továbbiakban: kormányrendelet) 8. számú melléklete tartalmazza a köznevelési
intézményeket működtető települési önkormányzat finanszírozási körébe tartozó dologi
kiadások és bevételek körét.
Számos esetben azonban a mellékletben meghatározott kiadásokon belül olyan kiadások is
megjelennek, melyek közvetlenül a szakmai, oktatási munkához - és nem pedig a
működtetéshez – kapcsolódnak. Ezen költségek finanszírozására vonatkozóan célszerű
szerződésben rendelkezni az esetleges elszámolásokkal kapcsolatos problémák megelőzése
érdekében.

Az Önkormányzat működtetésre vonatkozó feladatainak ellátására létrehozott Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési Központ (a továbbiakban: FIÜK) és a KLIK IX. Tankerületének
igazgatója a működtetés finanszírozására vonatkozóan kialakították a megfelelő gyakorlatot,
azonban indokolt erről írásbeli szerződésben megállapodni. A költségek között néhány olyan
is felmerül, melyet közvetlenül az Önkormányzat finanszíroz, ezért javasolt erre vonatkozóan
háromoldalú szerződésben megállapodni.

KLIK és az Önkormányzat 2013. március 29-én konzorciumi együttműködési megállapodást
kötöttek egymással a „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért” című projekt
(továbbiakban a Projekt) megvalósítására (a továbbiakban a Konzorciumi Megállapodás) a
Támogató nevében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban a
Közreműködő Szervezet) és az Önkormányzat között 2011. március 11-én, K-2011-TÁMOP3.1.3-10/1-0156142/130 iktatószámú támogatási szerződés alapján.
A Konzorciumi Megállapodás 10.9. pontja alapján a KLIK vállalja, hogy a fenntartási
időszakban a labor működtetéséhez szükséges eszközöket, alapanyagokat biztosítja az
Önkormányzat és a KLIK közötti külön megállapodás szerint.
A külön megállapodás megkötésére még nem került sor. Tekintettel azonban arra, hogy
valójában ezen feladat is kapcsolódik a működtetési feladatokhoz, javasolt, hogy a
szerződésben szintén szerepeljen 3. félként a FIÜK.

A KLIK és Önkormányzatunk által megkötött két megállapodás alapján javaslom, hogy a
működés finanszírozására vonatkozóan – figyelembe véve a kormányrendeletben foglaltakat egy megállapodás kerüljön megkötésre, melyben harmadik félként a FIÜK is szerepel.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Budapest, 2014. május 29.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy
1.) jóváhagyja a …./2014. számú előterjesztés mellékletét képező KLIK által fenntartott
köznevelési intézmények működésének finanszírozásával összefüggő megállapodást.
2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott megállapodás megkötéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2014. július 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

a …./2014. számú előterjesztés melléklete

Megállapodás
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviseli: dr. Bácskai János polgármester
törzsszáma: 735726
adóigazgatási azonosító száma: 15735722-2- 43
bankszámlaszáma: 12001008-00170290-00100006
statisztikai számjele:15735722-8411-321-01
mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1098 Budapest, Toronyház u. 11.
képviseli: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
bankszámlaszáma: 10032000-00331762-00000000
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint használó (a továbbiakban: KLIK), harmadrészt a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ
székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 19.
képviseli: Czakóné Dobó Krisztina intézményvezető
adóigazgatási azonosító száma: 15801948-2-43
bankszámla száma: 12001008-01373368-00100000
statisztikai számjele: 15801948-8110-322-01
mint üzemeltető (a továbbiakban: FIÜK, együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon a
következő feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK
KLIK és Önkormányzat 2012. december 14-én megállapodást kötöttek a köznevelési
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról (a továbbiakban a Megállapodás). A
Megállapodás – az erre vonatkozó jogi szabályozás hiányában - nem rendelkezett az
Önkormányzat és a KLIK finanszírozási körébe tartozó dologi kiadások és bevételek
megoszlásáról.
KLIK és Önkormányzat 2013. március 29-én konzorciumi együttműködési megállapodást
kötöttek egymással a „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért” című projekt
(továbbiakban a Projekt) megvalósítására (a továbbiakban a Konzorciumi Megállapodás) a
Támogató nevében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban a
Közreműködő Szervezet) és az Önkormányzat között 2011. március 11-én, K-2011-TÁMOP3.1.3-10/1-0156142/130 iktatószámú támogatási szerződés alapján.
Felek rögzítik, hogy Önkormányzat a működtetésre vonatkozó kötelezettségének a FIÜK-ön
keresztül tesz eleget.

A Konzorciumi Megállapodás 10.9. pontja alapján Felek a fenntartási időszakban a labor
működtetéséhez szükséges eszközök, alapanyagok biztosítására, valamint a dologi kiadások
és bevételek finanszírozási körére vonatkozóan – figyelembe véve a nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendeletben (a
továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakat - az alábbiakban állapodnak meg:
1. Felek a KLIK működtetéséhez kapcsolódó dologi kiadások és bevételek
finanszírozására vonatkozóan az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapodnak
meg.
2. KLIK vállalja a Projekt fenntartási időszakában a labor működtetésének
finanszírozását – a 3. pontban meghatározott kivételekkel - és az ahhoz szükséges
eszközök, szakmai anyagok biztosítását.
3. A FIÜK a Projekt fenntartási időszakában a Projekttel összefüggő költségek közül az
1. számú melléklet 4., 5., 6.a., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 17.a., 23., 24., 25. és 26.b.
pontjaiban meghatározott kiadásokat finanszírozza.
4. FIÜK és KLIK kijelentik, hogy a jelen megállapodást megelőző időszakban végzett
működtetési költségekkel kapcsolatosan egymással elszámoltak, egymással szemben
a jövőben ezen költségekkel kapcsolatosan igényt nem támasztanak.
5. Jelen megállapodást a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. A Felek
adataikban, vagy a kapcsolattartók személyében, elérhetőségében történő változást
kötelesek a másik féllel a változást követő 5 munkanapon belül közölni.
6. Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő
ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
Önkormányzat:
Dr. Hosszú Károly
irodavezető
Elérhetősége: hosszu.karoly@ferencvaros.hu
tfsz.: 06-1-215-1077
fax: 06-1-217-7105
Szilágyi Imre
irodavezető helyettes
Elérhetősége: szilagyiimre@ferencvaros.hu tfsz: 06-1-215-1077/383 mellék

KLIK:
dr. Tolnai Marianna
tankerületi igazgató
Elérhetősége: e-mail: marianna.tolnai@klik.gov.hu
tfsz.:06-1-785-3518
06-1-795-8228
FIÜK
Czakóné Dobó Krisztina
intézményvezető
Elérhetősége: e-mail: krisztina.czako@intezmenyuzemeltetes.hu
tfsz/fax: 06-1-607-3253

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges
jogvitájukra az általános illetékességű bíróság illetékességét kötik ki.
8. A szerződésre egyebekben a Ptk., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Kormányrendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
9. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

Budapest, 2014. ………

………………………………….
dr. Bácskai János
polgármester
Önkormányzat

Budapest, 2014. …….…

…………………………………
Czakóné Dobó Krisztina
intézményvezető
FIÜK

Budapest, 2014. …..…

…………………………………
Dr. Tolnai Marianna
tankerületi igazgató
KLIK

a szerződés 1. számú melléklete

MEGNEVEZÉS

Ferencvárosi
Intézmény
Üzemeltetési
Központ

1. Hajtó- és kenőanyagok beszerzési
kiadásai az üzemeltetési,
működtetési feladatokhoz

X

Klebersberg
Intézményfenntartó
Központ

2. Kisértékű tárgyi eszköz
a) Oktatáshoz kapcsolódó
(számítástechnikai eszközök, projektorok, interaktív táblák,
nyomtatók stb…)
b.) Üzemeltetéshez kapcsolódó

X
X

3. Szellemi termékek
a.) Oktatáshoz kapcsolódó
b.) Pénztárosi gépek szoftverei
4. Munka és tűzvédelmi berendezések
beszerzési kiadásai az
üzemeltetési, működtetési
feladatokhoz
5. Az önkormányzat által a
működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a
portás, fűtő, takarító és
karbantartó) munkaruha, védőruha,
formaruha és egyenruha
beszerzésének kiadásai

X
X
X

X

6. Egyéb anyagbeszerzés
a.) tisztítószer, toalettpapír, kéztörlő
mosdóba, konyhába
b.) szalvéta, papírzsebkendő
7. Nem adatviteli célú távközlési
szerződések alapdíjai (telefon,
telefax, telex) forgalmi díjai

X
X
X

Önkormányzat

8. Bérleti és lízing díjak
a.) fénymásolók

X

b.) Üzemeltetéshez kapcsolódó (egyéb)

X

9. Gázenergia-szolgáltatás díja

X

10. Villamos energia-szolgáltatás díja

X

11. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

X

12. Víz- és csatornadíjak

X

13. Karbantartási kisjavítási
szolgáltatások kiadásai üzemeltetési,
működtetési feladatokhoz (ideértve a
beléptető rendszerek
karbantartását is)
14. oktatáshoz kapcsolódó
számítástechnikai eszközök,
fénymásolók projektorok, stb….
karbantartása, javítása
15. Egyéb üzemeltetési, fenntartási,
szolgáltatási kiadások
(a foglalkozás egészségügyi szolgálat
/technikai/, takarítási és őrzési díjai, a
szemétszállítás, a kéményseprés, a
rovar- rágcsálóírtás, a veszélyes
hulladékkezelés)
16. foglalkozás egészségügyi szolgálat
(pedagógusok)

X

X

X

X

17. Személyzet munka és tűzvédelmi oktatása
a.) technikai személyzet
b.) pedagógus személyzet
18. Egyéb üzemeltetési, fenntartási,
szolgáltatási kiadások
(postai levél,csomag, távirat, egyéb
küldemény) amelyek az üzemeltetés,
működtetés érdekében merülnek fel
a.) továbbtanulással kapcsolatos
postaköltségek

X
X

X

X

19. Újság- és folyóirat beszerzés
20. Továbbszámlázott (közvetített)
szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és
államháztartáson kívülre a
vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően

X

X

21. Irodaszerrel kapcsolatos beszerzés
a.) táblafilc, kréta, oktatással
kapcsolatos eszközök, anyagok
b.) fénymásoló papír ( KLIK-kel való
megállapodás
alapján meghatározott

X
X

mennyiségben)
22. Nyomtatóhoz lévő patron beszerzés
23. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a
vagyonműködtetéssel,
üzemeltetéssel összefüggően
megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében
24. Általános forgalmi adó befizetése a
működtető önkormányzat felelősségi
körében tartozóan vásárolt,
kiszámlázott, értékesített termékek és
szolgáltatások után, beleértve a
fordított adó miatti befizetési
kötlezettségeket is
25. Munkáltató által fizetett személyi
jövedelemadó, ha az önkormányzat,
vagy költségvetési szerve, vagy
gazdasági társasága vagy társulása a
munkáltató

X

X

X

X

26. Rehabilitációs hozzájárulás
a.) pedagógusok
b.) technikaiak
27. Helyi adók, egyéb vám, illeték és
adójellegű befizetések (cégautó utáni
befizetés, ha az autó üzembentartója a
települési önkormányzat vagy annak
költségvetési szerve, gazdasági
társasága vagy társulása)
28. Díjak, egyéb befizetések (vagyon- és
épületbiztosítás)
29.
Számítógépek üzemeltetésének
díjai ( rendszergazda vállalkozói
szerződéssel)

X
X

X

X
X

30. Lektori bérlakás költségei

X

31. Oktatást segítő szakmai anyagok

X

32. Tanulmányi versenyekre való utazási
költségtérítés
33. Egyéb sajátos bevétel
a.) tanulói, oktatói kártérítés
b.) A fenntartó által szervezett
programokhoz és képzésekhez
kapcsolódó szállás díjak, a járulékos
üzemeltetési költségek
megtérítésével összefüggő egyéb
költségek
34. Az üzemeltetéssel, működtetéssel
összefüggően tovább számlázott
(közvetített) szolgáltatások értéke)

X

X

X

X

35. Az üzemeltetett vagyonnal,
eszközökkel összefüggésbenfelmerült
bérleti díjbevétel
36. Az intézményi ellátási díjaknak
(szakami összegüggő tandíjnak
térítési díjnak, továbbá a kötbér,
egyéb kártérítés vagy bánatpénz
bevételének) 30 %-a
37. Általános Forgalmi Adónak
visszatérülései a működtető
önkormányzat felelősségi körében
tartozóan vásárolt, kiszámlázott,
értékesített termékek és szolgáltatások
után, beleértve a fordított adó miatti
visszatérüléseket is

X

X

X

