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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/270-20/2013/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, dr. Fodor Péter 2013. október 28. napján
írt megkeresésében megállapodás megkötését kezdeményezte Budapest IX. kerületi lakóhellyel
rendelkező nyugellátásban, illetve gyermekgondozási segélyben élők könyvtári tagdíjának
önkormányzat általi átvállalása ügyében.
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 25/2011.(XI.26.) számú helyi rendelet 33. §-a
tartalmazza a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok és gyermekgondozási
segélyen lévők ingyenes könyvtárhasználatának lehetőségét.
2012. március 12. napján megkötött megállapodásban annak hatálya és az önkormányzat által
fizetésre kerülő díjtétel is rögzítésre került.
A 2012. évben megkötött megállapodás 2013. december 31. napján lejár. A Főigazgató Úr a
megkeresésében javasolta a megállapodás 2014. január 01. napjától 2015. december 31. napjáig
terjedő időre történő megkötését, ugyanakkor az éves beiratkozási díj mértékét 1100 Ft/12 hóban
jelölte meg.
Ez az összeg + 50,-Ft-al eltér a 2012-ben megkötött megállapodásban foglaltaktól. Az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet 3201
önkormányzat szakmai feladatok soron a 2013. évben 600.000,-Ft összeget terveztünk e szolgáltatás
biztosítására.
A 2013. I –III. negyedévi teljesítést és a megbecsült IV. negyedévi teljesítést figyelembe véve 560.000,-Ft
kerül felhasználásra az előirányzati összegből.
A Főigazgató Úr által kezdeményezett + 50,-Ft emelés nem igényel többletforrást, a 2013. évi
költségvetésben betervezett 600.000 forint keretösszeg 2014. évben is elegendő lesz a szakfeladat
finanszírozására.

A nyugdíjasok és a gyermekgondozási segélyen lévők könyvtári tagdíjának átvállalásával
önkormányzatunk továbbra is hozzájárulna az olvasási kedv és a kultúra széles körű
terjesztéséhez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral történő
megállapodás aláírásához.
Budapest, 2013. november 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 Önkormányzat Képviselő-testülete
1. hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő megállapodás aláírásához
Határidő: 2013. december 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. felkéri Polgármester Urat az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Megállapodás
aláírására
Határidő: 30 nap a megállapodás aláírására
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3. felkéri a Polgármester Urat hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 3201
önkormányzat szakmai feladatok soron biztosítson 600.000 forint összegű fedezetet a
szolgáltatás megfizetéséhez.
Határidő: 2014. évi költségvetési rendelet
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
tervezet

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat)
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviseli: dr. Bácskai János polgármester
másrészről
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
(továbbiakban: Könyvtár)
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
képviseli: dr. Fodor Péter főigazgató
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
1. A megállapodás tárgya: nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára
(továbbiakban: jogosultak) ingyenes könyvtárhasználat biztosítása a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testület vonatkozó önkormányzati rendelete alapján.
2. A 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.
IX/3. 1095 Budapest, Mester u. 53-55.
A Ferencváros Önkormányzata által átvállalt térítés a FSZEK használati Szabályzata szerint a
jogosultak által fizetendő mindenkori éves beiratkozási díj (a Megállapodás időpontjában
1.100 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, 2014. január 01. napjától 2015. 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 megjelenéséről, 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 nyilvántartást vezet, melyet a
nyilvántartás alapján készült számlával együtt háromhavonta megküldi 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 dr. Hosszú
Károly irodavezető teljesítésigazolását követően, annak megérkezését követő 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 Ptk. és az egyéb vonatkozó
jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
Jelen megállapodás 5 példányban készült, amit felek elolvasást követően, mint akaratukkal
megegyezőt írták alá.

Budapest, 2013. december ...

dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző:

Nyeste – Szabó Marianna
irodavezető
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

dr. Fodor Péter
főigazgató
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

