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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. április 24-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületével 
 

Előterjesztő:    Formanek Gyula alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  Humán Ügyek Bizottsága 2014.04.23-ai ülésén 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 x egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Ügyiratszám: Kp/642-20/2014/IV. 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a 320/2013.(XII.12.) számú határozatával jóváhagyta a 2013. december 16-án kelt 
Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötését (továbbiakban: Megállapodás) az Önkormányzat 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) Budapesti IX. Tankerülete 
(továbbiakban: Tankerület) között 13.310.335,- Ft összegben, a IX. kerületi lakóhellyel rendelkező 
nappali tagozatos tanulók tankönyvtámogatásának biztosítása céljából. 
 
A korábban önkormányzati iskolák fenntartását 2013. január 1-jével a Tankerület látja el, így a IX. 
kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók tankönyvtámogatásának folyósításához a 
Tankerület közreműködése elengedhetetlen volt. 
 
Az érintett tanulók tankönyvcsomagjainak a megrendeléseit – valamint a diákoknak adott támogatások 
formáját is – a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (továbbiakban: KELLO) elektronikus felületén töltötték 
fel az intézmények. 
 
A Megállapodás2.2. a) pontja alapján az Átvevő köteles a pénzeszközt kizárólag a megállapodásban 
meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatoskiadásokra felhasználni 2013. december 
31. napjáig. 
A Megállapodás 2.2. e) pontja kimondja, hogy az Átvevő legkésőbb 2014. január 31. napjáig 
beszámolót köteles készíteni az Átadó részére. 
 
dr. Tolnai Marianna 2014. március 28-án kelt levelében kérelemmel fordult Önkormányzatunk 
Humánszolgáltatási Irodájához, melyben kérte a Megállapodás módosítását 
(1. számú melléklet). 
 
Igazgató Asszony levelében tájékoztatta a Humánszolgáltatási Irodát a KELLO rendszeren keresztül 
történő tankönyvmegrendelésről, valamint arról, hogy a támogatási összeget a Tankerület az itt 
megrendelésre kerülő tankönyvcsomagok alapján igényelte meg az Önkormányzattól. Ekkor a 
Tankerület nem tudta tervezni a távozó, elköltöző, más iskolába jelentkező tanulók számát. 
Megbecsülhetetlen volt, hogy hogyan és milyen formában fogja a változás érinteni a 
tankönyvtámogatásban részesülő tanulók létszámát és az ezzel összefüggő igénylést. A tanulók részére 
ekkor megrendelt, de fel nem használt könyvek természetesen visszáruként jelentek meg a KELLO a 
visszáru számlákat csak2014. márciusában kezdte el rendezni. 
 
A kérelem kapcsán folytatott egyeztetések során megállapítást nyert, hogy az elszámolás lezárásához 
aa megállapodás tartalmi módosítása az alábbi elemekben lenne szükséges: 
 

1. A pénzeszköz felhasználásának határidejét 2013. december 31. napjáról 2014. január 31. 
napjára kellene módosítani. 

 
2. A beszámoló benyújtásának határidejét 2014. január 31. napjáról 2014. május 30. napjára 

lenne szükséges módosítani.  
 

3. A speciális jellegre tekintettel (tankönyvigénylés, szállítás és annak kifizetése) szükséges 
lenne a pénzeszköz felhasználásának elszámolására vonatkozó szabályok (3.1. a.) és b.) 
pontok) pontosítása. 
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A megkötött Megállapodást és a beszámoló elkészítése kapcsán felmerült - előre nem látható – 
nehézségeket megvizsgálva a Humánszolgáltatási Iroda a Tankerület kérésének megfelelően 
elkészítette a Megállapodás módosítására irányuló tervezetet (2. számú melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a végleges, átlátható és maradéktalanul elfogadható 
elszámolás érdekében hagyja jóvá az Önkormányzat és a Tankerület közötti Pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás módosítását. 
 
Budapest, 2014. április 17. 
 

Formanek Gyula s.k. 
alpolgármester 
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Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
 
1.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete kérelmében foglaltak 

alapján jóváhagyja a …/2014 számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületével 2013. december 16-án kötött 
megállapodás módosítását, és felkéri a polgármestert annak aláírásra. 

 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 

Ügyiratszám: Kp/642-20/2014/IV. 
Ügyintéző: Dékányné Borsodi Szilvia 
 
 

Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása 
TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 
735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 
12001008-00170290-00100006, képviseletében dr. Bácskai János polgármester), mint átadó 
(a továbbiakban: Átadó) 
 
másrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. 
Tankerület(székhely:1098 Budapest, Toronyház u. 11.;bankszámlaszám 10032000-
00331762-00000000; adószám:15799658-2-41;  képviseletében: dr. Tolnai Marianna 
tankerületi igazgató), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
(a továbbiakban együttesen, mint Felek) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1.) Az Átadó és Átvevő a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ÖnkormányzataKépviselő-
testületének320/2013. (XII.12.) számú határozatában foglaltak alapján 2013. december16-án 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kötöttek egymással (továbbiakban: Megállapodás). 
 
2.) Az Átvevő kérelmére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a…/2014. (IV.24.) számú határozatában döntött a Megállapodás módosításáról, ennek alapján 
a Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 
3.) A Megállapodás2. 2. a.) pontjának szövegét az alábbiakra módosítják a Felek: 
 
„2.2. Átvevő köteles: 
 

a) Az 1.1. pont szerint átutalt összeget kizárólag a jelen megállapodás 1.2. pontjában 
meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatos kiadásokra felhasználni 
2014.01.31. napjáig;” 

 
4.) A Megállapodás2. 2. e.) pontjának szövegét az alábbiakra módosítják a Felek: 
 

e) Az átutalt pénzösszeg felhasználásáról legkésőbb 2014.05.30. napjáig beszámolót 
készíteni Átadó részére. A 2 példányban benyújtott beszámolónak a következőket kell 
tartalmaznia: 

• beszámolót mely tartalmazza iskolánkénti és tanulónkénti bontásban a 
tankönyvcsomagok árát, és amelynek részét képezi az intézményi adatlap, mely 
tartalmazza a támogatott gyermek nevét, lakóhelyét, a tankönyvcsomag árát, valamint 
az esetleges állami támogatást is figyelembe véve az önkormányzati támogatás 
mértékét. 

• teljességi nyilatkozatot az Átvevő képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva, 
amelyben az Átvevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot 
az Átadórendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok az Átvevő elszámolási 
nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre, 
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5.) A Megállapodás3. 1.pontját az alábbiakra módosítják Felek: 
„ 

3.1.Átvevő a pénzeszköz felhasználásáról az alábbiak szerint számol el: 
 

a. A pénzeszköz felhasználása során csak az minősül elszámolható pénzeszköznek 
ahol megállapítható iskolánkénti és tanulónkénti bontásban az évfolyam és a 
tankönyvcsomag ára. A felhasználás során az Átvevő a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26) számú rendeletben 
(továbbiakban: Rendelet) meghatározott tankönyvcsomagok árától nem térhet el. 
Ahol a beszerzésre került tankönyvcsomag ára nem éri el a Rendeletben 
meghatározott összeget ott kizárólag a tankönyvcsomag ára minősül elszámolható 
pénzeszköznek, ahol a tankönyvcsomag ára meghaladja a Rendelet alapján 
megállapítható összeget ott az Átvevő csak a Rendeletben meghatározott árig 
számolhat el a pénzeszközzel. 
 

b. Az Átvevő igazolja, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. részére a 
tankönyvcsomagok ellenértéke kiegyenlítésre került.” 

 
6.) A Megállapodás 3.2. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják a Felek: 
 
„Átvevőnek az eredeti bizonylatokra (intézményi adatlapokra) minden esetben rá kell vezetnie a 
következő szöveget: „13.310.335.- Ft. összegű, Bp. Főv. IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
2013/2014 tanévi tankönyvtámogatásának elszámolására felhasználva.”. 
 
7.) Jelen szerződés módosítás a Megállapodás többi pontját nem érinti. 
 
8.) Jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései irányadók. 
 
9.) Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Budapest, 2014…………….. 
 
 
 

……………………………… 
dr. Bácskai János 

polgármester 

……………………………… 
dr. Tolnai Marianna 
tankerületi igazgató 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapesti IX. Tankerület 

 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 

……………………………… 
Nyeste-Szabó Marianna 

irodavezető 
 

 


