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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv/ Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív 
Programjának „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban” tárgyú pályázati felhívására TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002. 
azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (továbbiakban: Támogató) Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító 
Hatósága a 2012. 12. 16-án kelt, K-2010-TÁMOP-3.1.3-10/1-0097765/172 iktatószámú 
támogató levél szerint 299.917.803.- Ft összegű támogatásban részesített. 
A projekt címe: „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért”  
(továbbiakban: Projekt ), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró ESZA  
Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) 2011.  
03.11-én kelt, K-2011-TÁMOP-3.1.3-10/1.-0156142/130 iktatószámon támogatási szerződést  
kötött a Ferencvárosi Önkormányzattal, mint projektgazdával. 
 
A Projekt célja, hogy Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata területén található 11 
kerületi- és 1 vidéki intézmény bevonásával együttműködést kötött intézménycsoport számára 
lehetőséget teremtsen arra, hogy a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskolában (1096 
Budapest, Vendel u. 1.), mint referenciaintézményben egy olyan komplex 
természettudományos laboratórium kerüljön kialakításra, amely a hagyományos képzési 
tevékenységen túl alkalmas tudástranszfer, disszeminációs és tehetséggondozás 
megvalósítására. A Projekt fejlesztés eredményeként létrejött egy komplex, 20-20 fő 
befogadására alkalmas biológia-fizika, kémia-biológia laboratórium, amely számos modern 
eszközzel képes segíteni a természettudományos tantárgyak oktatását.  
A Projekt megvalósításának helyszíne: Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola. 
 
A Projekt két fő területre csoportosítható: Egyrészt a fejlesztés helyszínének (Leövey 
Klára Gimnázium és Szakközépiskola) építőipari szempontból történő alkalmassá tétele, a 
gimnáziumban kialakítandó lift és akadálymentesítés  megvalósítása;  
másrészt tudásátadásra alkalmas fejlesztések, képzések megtartására, természettudományos 
oktatás biztosítására valamennyi együttműködő intézmény tanulói számára, szakmai háttér 
megteremtésével. 
 
Minthogy a Projekt az oktatási intézmény feladatainak ellátásához kapcsolódó 
infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztést egyaránt tartalmaz, a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi CLXXXVIII. törvény 16.§ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) és az Önkormányzat egy konzorciumi 
együttműködési megállapodás megkötésével tudná rendezni az Intézményekhez kapcsolódó 
hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektekkel kapcsolatos feladatmegosztását a 
projekt megvalósítására és projekteredmények fenntartására.  



„2012. évi CLXXXVIII. törvény 16. § (2) bekezdés: Azon projektek esetében, amelyekben a 
projektgazda olyan települési önkormányzat, amely az intézményt 2013. január 1-jétől 
működteti, a következő szabályok alkalmazandók: 

a) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 
szakmai tartalomfejlesztés, a projektgazda jogutódja a Központ, 

b) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztés, a projektgazda az intézményt 2013. január 1-jétől működtető 
települési önkormányzat, azonban a projekt keretében beszerzett eszközök a Központ ingyenes 
használatába kerülnek, 

c) ha a fejlesztésnek az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó 
infrastrukturális és szakmai tartalomfejlesztés egyaránt tárgya, a projektgazda az intézményt 
2013. január 1-jétől működtető települési önkormányzat és a Központ által létrehozott 
konzorcium, kivéve, ha a Központ lemond a konzorcium létrehozásáról és nyilatkozatban 
hozzájárul a projekt megvalósításához, valamint vállalja a projekteredmények fenntartását. 
A konzorciumi megállapodás megkötéséig vagy a Központ lemondó nyilatkozatának 
megtételéig a települési önkormányzat köteles a projektet folytatni a Központ tájékoztatása 
mellett.” 
 
Az egyeztetés a KIK-kel  folyamatos. A projektre vonatkozó dokumentációk ismeretében, 
összeállításra került egy konzorcium megállapodás-tervezetet, amelyet jelen előterjesztés 
mellékleteként csatolok annak jóváhagyása céljából. 
A konzorciumi megállapodás-tervezet előzetesen észrevételezés, véleményezés céljából 
megküldésre került az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő 
szervezet részére is. A Közreműködő Szervezet észrevételt tehet a megállapodással 
kapcsolatban, amely a tervezet kisebb – költségvetést nem érintő – módosítását is jelentheti.  
Az ESZA részéről jelen előterjesztés kiküldésének napjáig észrevétel nem érkezett. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat a fenntartási időszak 
tekintetében (5 év) vállalta az 1096 Budapest, Vendel u. 1. iskola épület fenntartását, melyben 
a projekt keretében az alábbi infrastruktúra fejlesztések valósultak meg:  

- 2 db természettudományos laboratórium; 
- 1 db felvonó; 
- mozgáskorlátozott közlekedési rendszer, 
- 3 db mozgáskorlátozott WC. 

Az Önkormányzat és a KIK közötti feladatmegosztás a fenntartási időszak tekintetében a 
konzorciumi megállapodás-tervezet 3.3. pontja szerint történhetne.  
 
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a KIK-kel, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 
Központtal folyamatban van a köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetését és fenntartását érintő vagyonelemekre vonatkozó használati 
szerződés egyeztetése, annak véglegesítését követően, a soron következő képviselő-testületi 
ülésre terjeszthető elő. 
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az 
alábbi határozati javaslatot fogadja el.  
 
Budapest, 2013. március 1. 
 
         Formanek Gyula s.k. 
           alpolgármester 



 
Határozati javaslat: 
 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
65/2013. sz. előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodást elfogadja, amely 
szerint a „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért ” című TÁMOP-
3.1.3-10/1-2010-0002. azonosító számon regisztrált projekt megvalósítását folytatja és annak 
fenntartási időszakában a konzorciumi megállapodás szerinti kötelezettségeket teljesíti. 
 
2.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében rögzített 
megállapodásban – szükség esetén – az esetleges technikai jellegű módosításokat megtegye, 
és felkéri a Polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Közreműködő Szervezet által a konzorciumi 
megállapodáshoz tett esetleges módosítási javaslatoknak megfelelően a megállapodást a 
szükséges mértékben módosítsa és a konzorciumi megállapodás módosítását aláírja.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 
 
 
 


