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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata elkötelezett híve annak, hogy az
olvasási kedvet és a kultúrát minél szélesebb körben terjessze a ferencvárosi polgárok
körében.
A fenti célkitűzés érdekében Ferencváros Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár 2011. évben együttműködési megállapodást kötött a „Könyvet Házhoz” szolgáltatás
biztosítására, 2012. évben pedig arra vonatkozóan, hogy a Ferencvárosban élő nyugdíjasok,
valamint a gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenesen használhassák a kerületben
található könyvtárakat. Mindkét szolgáltatás kiemelten fontos a kulturális esélyegyenlőség
biztosításának szempontjából.
A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) számú
önkormányzati rendelet 41. §-a tartalmazza a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező
nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználatának
lehetőségét.
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár között 2013. december 18-án megújított megállapodás 2015. december 31-én lejár,
ezért indokolt a szerződés meghosszabbítása.
2014. évben a könyvtár beszámolója szerint összesen 478 fő vette igénybe a megállapodás
nyújtotta kedvezményt, melyből 360 fő 70 év alatti nyugdíjas, 118 fő gyermekgondozási
segélyben részesülő kerületi lakos. 2015. év harmadik negyedévének adatai alapján az éves
igénybevétel hasonlóképpen alakul. Mindezidáig 297 fő nyugdíjas és 95 fő
gyermekgondozási segélyben részesülő vette igénybe a kedvezményes könyvtárhasználatot.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy 2016. évre
elfogadott Könyvtárhasználati Szabályzatában a tagkönyvtárak beiratkozási díjai
megváltoztak, ennek értelmében a nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők az
eddigi évi 1150 forint helyett évi 1200 forintos beiratkozási díjat kötelesek fizetni.
A Főigazgató Úr által kezdeményezett + 50,- Ft emelés nem igényel többletforrást, a 2015.
évi költségvetésben betervezett 600.000 forint keretösszeg 2016. évben is elegendő lesz a
feladat finanszírozására.
A nyugdíjasok és a gyermekgondozási segélyben részesülők könyvtári tagdíjának
átvállalásával önkormányzatunk továbbra is hozzájárulna az olvasás népszerűsítéséhez.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és
kérem a hozzájárulását a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral történő megállapodás aláírásához.
Mellékletek: 1. számú melléklet: Megállapodás tervezet
Budapest, 2015. december 1.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötendő megállapodás aláírásához
Határidő:
Felelős:

2015. december 10.
Kállay Gáborné alpolgármester

2. felkéri a Polgármester Urat, hogy az előterjesztés első számú mellékletében szereplő
megállapodás aláírásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr Bácskai János polgármester

3. felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy az előterjesztés első számú mellékletében
szereplő megállapodás szerinti azonos tartalommal a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárral megállapodást írjon alá 2016. március 01. - 2016. december 31. közti
időtartamra.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Kállay Gáborné alpolgármester

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: Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
nyugellátásban, illetve gyermekgondozási segélyben részesülők számára (továbbiakban:
jogosultak) ingyenes könyvtárhasználat biztosítása.
2. Az 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 az Önkormányzat 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.
Az Önkormányzat által átvállalt térítés a FSZEK használati Szabályzata szerint a jogosultak
által fizetendő mindenkori éves beiratkozási díj (a Megállapodás időpontjában 1.200 Ft/12
hó/fő).
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, 2016. január 01. napjától 2016.
február 29. napjáig terjedő időszakra kötik.
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 megjelenésről, 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 2. és 3. pontban meghatározott szolgáltatás nyújtásáról nyilvántartást vezet,
melyet a nyilvántartás alapján készült számlával együtt havonta megküld 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 Szilágyi Imre
irodavezető teljesítésigazolását követően, a számla kiállításától számított 30 napon belül a
Könyvtár OTP Banknál vezetett 11784009-15490768 számú számlájára átutalja, a 2016.
január 01. – 2016. február 29. közötti időszak vonatkozásában maximum mindösszesen
bruttó 200.000,- Ft értékben.
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, 2015. december ….

dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
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Nyeste – Szabó Marianna
irodavezető
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dr. Fodor Péter
főigazgató
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

