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Ügyiratszám: Kp/3158-3/2015/IV. 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

A Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) 

igazgatója 2015. februárjában diákutaztatás, valamint az iskolaudvar füvesítésének 

támogatásával kapcsolatos kérelmével (melléklet) fordult Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbiak szerint. 

 

I. 

Az Iskola csoportja már 19. alkalommal készül a németországi Szász-Anhalt tartományba, 

ahol 2015. július 26. – augusztus 5. között tartandó nemzetközi ifjúsági táborban 20 ország 

tanulói között egyedüli magyar csoportként képviselnék hazánkat az iskola tanulói. A tanulók 

útjához szükséges repülőjegyek költségeire 250.000,- Ft összegű támogatást kérelmez az 

Iskola. 

 

Az Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága a tavalyi évben a HÜB 34/2014. (III.05.) sz. 

határozatával bruttó 250.000,- Ft összegben támogatta az Iskola csoportjának a németországi 

Szász-Anhalt nemzetközi táborba történő utazását, mely támogatásnak köszönhetően a szülők 

számára alacsonyabb költségűek voltak a repülőjegyek. Az idei évben az Önkormányzat 

támogatásával ismét alacsonyabbak lehetnek az utazás költségei, ha a repülőjegyeket az 

Iskola a közeljövőben meg tudja vásárolni. 

 

II. 

A fennállásának 50. évfordulóját az idei évben ünneplő Iskola 150 m
2 

területű udvarának 

veszélyes kavics burkolatát kívánja az évforduló alkalmából a szabadtéri rendezvények 

balesetmentes megrendezése érdekében 500.000,- Ft összegben füvesítéssel szebbé és 

biztonságosabbá tenni. Ezen célja eléréséhez kérelmezi az Iskola az Önkormányzat 

támogatását. 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete (továbbiakban: 

Tankerület) támogatta (melléklet) az Iskola kérelmeit. 

 

Amennyiben az Iskola kérelme a T. Bizottság által támogatásra kerül, a támogatási összegek 

kifizetésére az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 3143. sz. „Szociális és köznevelési 

feladatok” költségvetési sor terhére van lehetőség. 

 

Kérem a T. Bizottságot, döntsön az Iskola tanulóinak nemzetközi táborba történő utazásának, 

illetve az intézmény udvar füvesítésének támogatásáról. 

 

 

 



 

Melléklet: 

1. számú: Iskola kérelme 

2. számú: Tankerület támogatói nyilatkozata 

3. számú: Támogatási szerződés-tervezet 

 

Budapest, 2015. február 26. 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. támogatja a Kosztolányi Dezső Általános Iskola csoportjának a németországi Szász-Anhalt 

tartományban megrendezésre kerülő nemzetközi táborba történő utazását bruttó ….,- Ft 

összegben a 2015. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 

költségvetési sorának terhére. 

 

Határidő: 2015. március 18. 

Felelős: Illyés Miklós elnök 

 

2. támogatja a Kosztolányi Dezső Általános Iskola udvarának füvesítését bruttó …, Ft 

összeggel a 2015. évi költségvetés 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” 

költségvetési sorának terhére. 

 

Határidő: 2015. március 18. 

Felelős: Illyés Miklós elnök 

 

3. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges 

szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 



 

1. számú melléklet 

 
 

 

 

 

 



 

 



2. számú melléklet 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító szám: 735726, adószám: 

15735722-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006, képviseletében a 

kötelezettségvállalásra vonatkozó 2/2012. (III.02.) polgármesteri és jegyzői együttes 

intézkedésben foglaltak alapján Humánszolgáltatási irodavezető), mint támogató (a 

továbbiakban: Támogató), 

 

másrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) (székhely: 1051 Budapest, 

Nádor u. 32. adószám: 15799658-2-41, képviseletében: dr. Tolnai Marianna, a Budapesti IX. 

Tankerület igazgatója) mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, együttesen: Felek) 

 

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

I. A támogatás tárgya és célja 

 

1) Támogató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottsága ESZSB …/2015. (…) számú határozata alapján – éves 

költségvetési rendelete … számú …. sorának terhére – összesen …,- Forint, azaz … forint 

összegű egyszeri támogatást (a továbbiakban: támogatást) nyújt Támogatott részére az alábbi 

célokra és összegekkel: 

 

- a Támogatott Budapesti IX. Tankerülete fenntartásába tartozó Kosztolányi Dezső 

Általános Iskola (szervezeti egységkód: 194011) csoportjának a németországi Szász-

Anhalt tartományban megrendezésre kerülő nemzetközi táborba történő utazásának 

támogatása bruttó …,- Ft, azaz … forint összeggel, 

 

- a Támogatott Budapesti IX. Tankerülete fenntartásába tartozó Kosztolányi Dezső 

Általános Iskola (szervezeti egységkód: 194011) udvar füvesítésének támogatása 

bruttó …,- Ft, azaz … forint összeggel. 

 

2) Támogatott a támogatást elfogadja és vállalja, hogy azt jelen szerződés I.1) pontjában 

meghatározott célra használja fel. 

 

II. A támogatás átutalása és a felhasználás módja 

 

1) A támogatást Támogató Támogatott 10032000-00331762-00000000 számú bankszámlájára 

történő utalással fizeti meg jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül, amennyiben a 

Támogatott maradéktalanul elszámolt a Támogatótól kapott korábbi azon támogatásokkal, 

melyeknek az elszámolási határideje jelen szerződés aláírásának időpontjában lejárt. 

 

2) Támogató köteles: 

 

a) Jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalni a támogatást Támogatott 

számára. 

b) Ellenőrizni, hogy Támogatott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit megfelelően 

teljesíti. 

 

3) Támogatott köteles: 

 

a) A támogatást jelen szerződésben meghatározott célok megvalósításával közvetlenül 

kapcsolatos kiadásokra felhasználni 2015. … napjától 2015. … napjáig. 



b) A támogatás felhasználása során Támogatóval együttműködni és Támogatót a 

támogatás felhasználására kikötött határidőben történő felhasználását akadályozó 

bármely okról azonnal értesíteni.  

c) Biztosítani, hogy Támogató a szerződésben rögzített cél megvalósítását és a 

Támogatott egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, akár a megvalósítás 

befejezése előtt, akár a befejezést követően, akár személyesen, akár megbízottai révén, 

ellenőrizhesse. A támogatási összeg mértékéig a Támogatott köteles betekintést 

biztosítani nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben teljes körű adatszolgáltatásra köteles. Támogatott ezen túl is köteles 

minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget az ellenőrzésre 

jogosult részére megadni. 

d) A támogatási összeget elkülönítetten kezelni, és a felhasználást dokumentáló 

számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat Támogató vagy egyéb ellenőrzésre 

jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni, és nyilvántartani. 

e) Haladéktalanul értesíteni Támogatót, ha a támogatásban megjelölt cél elérése nem 

lehetséges. Ebben az esetben Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 

Támogatóval konzultálni, és csak akkor folytathatja a támogatás felhasználását, ha 

arról Támogatóval írásban megegyezett. 

f) Legkésőbb 2015. ... napjáig írásban beszámol Támogatónak a támogatás 

felhasználásáról. A beszámoló tartalmi és pénzügyi részből áll. A tartalmi rész röviden 

összefoglalja a támogatás felhasználását, ez kiegészíthető fényképekkel és egyéb 

dokumentációval. A jelen szerződés III. pontjában meghatározott elszámolási 

szabályoknak megfelelően elkészített pénzügyi rész tartalmazza a felmerült költségek 

tételes felsorolását (szerződések, számlák és egyéb bizonylatok alapján összesítve), 

amelyekre Támogatott a támogatást fordította, továbbá a pénzügyi bizonylatokat. A 

beszámolónak tartalmaznia kell a teljességi nyilatkozatot, a Támogatott 

képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva, amelyben Támogatott büntetőjogi 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot Támogató rendelkezésére 

bocsátott, az alapbizonylatok Támogatott elszámolási nyilvántartásában 

megtalálhatók, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, 

elfogadásra és ellenőrzésre. A beszámolónak tartalmaznia kell továbbá szerződést 

vagy visszaigazolt megrendelőt a támogatás terhére felmerült 100.000,- Ft feletti 

kiadások (vásárlás, bérlés, beszerzés, stb.) és teljesülésük alátámasztásáról. 

 

III. A támogatás elszámolása 

 

1) Támogatott a támogatás felhasználásáról a 2015. … és 2015 … közötti keltezésű és 

teljesítésű, nevére kiállított számlákkal számol el, melyekből csak a ténylegesen felmerült, 

igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek vehetők figyelembe. Az elszámolásra 

benyújtott számlákon a vevő adatainál minden esetben szerepelnie kell az adott Intézmény 

beazonosítására alkalmas szervezeti egységkódnak. (194011) 

 

2) Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat, készpénzben 

teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása is szükséges a 

pénzügyi teljesítés igazolása céljából. 

 

3) A támogatás elszámolása minden esetben, forintban történik. Külföldi bizonylatok hiteles 

fordításáról Támogatott gondoskodik, valamint csatolja a valutabeváltásról szóló bizonylatot 

is. 

 

4) Támogatottnak az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a következő 

szöveget: „ESZSB …/2015. (…) számú határozata alapján …,-Ft összegű, Bp. Főv. IX. Ker. 

Ferencváros Önkormányzati támogatás elszámolására felhasználva”. Az e szöveggel ellátott 

eredeti bizonylatokról Támogatott másolatot készít, ezt követően a másolaton feltünteti, hogy 

az az eredetivel mindenben megegyezik. A hitelesített másolatot Támogatott képviselője 



dátumozza, aláírásával és pecsétjével látja el és azok az összesítő lap kíséretében a pénzügyi 

beszámoló részét kell képezzék. 

 

5) A beszámoló benyújtását követő 60 napon belül Támogató írásban nyilatkozik a 

beszámoló elfogadásáról. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból nem alkalmas 

a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy Támogató határidő tűzésével 

Támogatottat hiánypótlásra hívja fel. 

 

6) Amennyiben Támogatott a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó 

kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 

támogatást rendeltetés-, illetve szerződésszerűen használta-e fel, Támogató a jegybanki 

alapkamattal növelten kötelezheti Támogatottat a támogatás visszafizetésére. 

 

 

IV. A szerződés megszűnése, szerződésszegés 

 

1) A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a szerződés 

teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését. 

 

2) Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha 

Támogatott a támogatásra irányuló kérelmében, vagy a szakmai, pénzügyi beszámoló 

tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy súlyosan megszegi 

jelen szerződésből, illetőleg a vonatkozó jogszabályi előírásokból eredő kötelezettségeit, így 

különösen, ha Támogatott:  

 

a) a támogatást a II. 3) a) pontban megadott határidőig nem használja fel vagy nem a 

jelen szerződésben meghatározott célra használja fel; 

b) akadályozza, vagy meghiúsítja a jelen szerződéssel kapcsolatos ellenőrzést; 

c) a támogatás maradványösszegének visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének 

határidőre nem tesz eleget; 

d) késedelembe esik bármely, jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges 

körülményben bekövetkezett változás bejelentésével; 

e) póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget beszámolási kötelezettségének 

f) – neki felróható okból – nem tesz eleget a jelen szerződésben előírt kötelezettségének. 

 

3) Amennyiben Támogató a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja, Támogatott 

köteles a támogatás a jegybanki alapkamattal növelt teljes összegét, illetőleg annak az általa 

nem teljesített kötelezettségekkel arányos részét az erről szóló értesítés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül egy összegben átutalással visszafizetni Támogató bankszámlájára. A 

visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési lehetőséget Támogató nem biztosít. 

 

 

V. Vegyes és Záró rendelkezések 

 

1) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

2) Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek, esetleges vitáikat 

közvetlen tárgyalás útján rendezik. 

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, majd – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 

jóváhagyólag írták alá.  

 

 

Budapest, 2015. ………………..                                        Budapest, 2015. ……………….. 



 

 

 

……………………………… 

Irodavezető 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

Támogató 

……………………………… 

dr. Tolnai Marianna 

Tankerületi igazgató 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Támogatott 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

2015. 

 

……………………………… 

Nyeste-Szabó Marianna 

irodavezető 

 

 

 



 

 
Teljességi nyilatkozat 

 

 

 

 

 

 

Alulírott, a ……………………………………………………………… törvényes képviselője 

kijelentem, hogy a Budapest  Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától az ESZSB 

…/2015. (…) számú  határozat alapján kapott bruttó …,- Ft összegű támogatással kapcsolatos 

valamennyi adatot a Támogató rendelkezésére bocsátottam, az alapbizonylatok az elszámolási 

nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek 

kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. ……………………         

 

 

 

            ………………………………. 

                                                                                        Cégszerű aláírás, pecsét          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Elszámolási lap  

Az ESZSB …/2015. (…) számú határozat szerint kapott támogatáshoz: 

 

Sorszám: Számlaszám: Számla kelte: Szolgáltatás, áru 

megnevezése: 

Számla bruttó 

értéke: 

Megjegyzés: Kifizetést igazoló 

bizonylat sorszáma: 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

Budapest, 2015………  

           

      ……………………………………..  

      Cégszerű aláírás, pecsét  

A formanyomtatvány igény szerint másolható! 


