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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi

Hatáĺozati jav as|at a bizottsźĘ szźtmźtta: -

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmény

Budapest Józsefuaľosi Önkoľmźnyzatévek óta nyiĄtaz iskolakezdőknek támogatást.

Ennek keretében a keľtiletben állandó lakóhellyel ľendelkező első osztályba lépő tanulóknak
20|I. és20|2. évben iskolakezdés előtt tolltaľtót biaosított.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A szeptemberi iskolakęzdés miatt indokolt a döntést a képviselő-testtilet augusztus 29-i iilésén
meghozni.
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III. Tényállás

A20I3l20|4. tanításí évben megközelítőleg 600 gyeľmek lesz első osztályos tanuló, a beisko-
Iázás acsaládok életében sziímos költséggel jáľ.

Az iskolai tanulmiányaikat első alkalommal megkezdő tanulók támogatását továbbľa is fon-
tosnak tartom.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ĺsmeľtetése

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarorszźtg helyi önkormányzatairól szóló 20||. évi
CL)ooilx. számt törvény (MötV) 23. $ (5) bekezdés 1 1. pontjában foglaltakon alapul.

v. Döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Javasolom, hogy a Képviselő-testĹilet döntsön aľľól, hogy a VIII. kerületben 2013. augusztus
29. ĺapján érvényes źl|andő lakóhellyel rendelkező (kb.: 600 fő) _ keľĹileti vagy keľületen
kívĺili köznevelési intézményben tanulmányait megkezdő - leendő első osztályos általános
iskolai tanuló iskolakezdését támogatja oly módon, hogy a keľĹiletben lévő két Józsefuaros
Kártya elfogadó paľtneľként is mfüĺidő KeS Trade Kft (székhely: 1085 Budapest, József krt'
27.,képvíselő: Dr. Kovács Endre) Bp., Vil. József kľt. 27. sz. a|atti ilzlete, valamint Papelito
29 Kft. (székhely 1 089 Budapest, orczy tft 2|-23 . 7 . 43 ., képviselő: Erdélyiné Balogh Maria)
Bp., VIII. Orczy ,tft 29. sz. alatti papír- irőszet boltokban levásaľolható 5000,- Ft értéktĺ ,,első
osztályosok uta|vźnyát biĺosítja a diákok töľvényes képviselője részére, mely utalvźnytpa-
pir-, irőszerek, fiizetek vagy tolltaľtó vásétrlásálra használhatnak fel. Az uta|vźny 2x2500,- Ft-
os címletben, soľszámozva keľĹilne kiadásľa 1-1300 sorszámig azuta|vtnyok 2013. szeptem-
ber 02 _ december 3I. ĺapjźig használhatóak fe|. Az elfogadóhe|y az uta|vĺĺnyból készpénzt
nem adhat vissza, a sorszámozott uta|ványokkal elszámolni kĺiteles az onkoľmányzat fe|é

targyhónapot kĺlvető hónap 5. napjáig, az eIszámolást követően keľülne kifizetésre az e|foga-
đóhelyek részéte a beváltott utalvlĺnyok ellenéĺtéke. Az első osztályosok utalviĺnyokat a Hiva-
tal áIlítja elő, mely ezáital többletköltséget nem jelent. Az uta|vźnyok kibocsájtása 650 főľe
számolva keľülne meghatźrozásra a lakcímnyilvántaľtásban történő esetleges be- és kijelent-
kezések miatt. Azuta|vźny mintájaaz előterjesztés |. sz. mellékletét képezi.

Az utalványokat előzetes kiéľtesítés mellett a Hivatal pénztnában vehetik át a diakok törvé-
nyes képviselői legkésőbb 2013. szeptember 23-ig.

Az uta|vény felhasználój át vásźn|as során a Jőzsefváros Kártyával való rendęlkezők jogállá-
sa illeti meg,így azuta|vźny beváltása soľán 5 Yokedvezményre is jogosulttává|ik.

vI. A döntés pénzüryi hatása

A vásaľlási utalvĺĺnyok (maximum 650 fore) 3.250.000'- Ft pénzügyi fedezetet igényel, mely-
nek fedezetét javasolom az áItalános taľtalékból biztosítani.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

Hĺ'ľÁnoz,łľI JÁVASLAT



I
|':. az előteťesztés 1. sz. melléklete szeľinti mintájú 1300 darab,l5x7 cm méretű, 1-l300-ig

soľszámozott,2500 Ft,- címletiĺ ,,első osztályosok utalványď' elnevezésű utalváný bocsát
ki 2013. augusztus 29. napjáva|. Az utalvány tarta|mazza a kibocsátó ĺinkoľmanyzatnevét,
azuta|vźnyra vonatkoző uta|ást, afeLhasznźtlási időszakot, az utalvány éľtékét, az e|fogadő
helyek megjelölését, sorsziímot, az arľavalő utalást, hogy az utalvĺíny másra át nem ruház-
ható és a pccsétlenyomatot.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. augusztus 29.

'2 . a VIII. kerĹiletben 2Ot3. augusztus 29. napján állandó lakóhellyel rendelkező első alkalom-
mal iskolai tanulmányait megkezďő (201312014. tanév) általanos iskola első osaályos tanu-
lói tĺirvényes képviselője 5000,- Ft éľtékiĺ, 2x2500 Ft-os címletiĺ első osztályosok utalvźnyá-
ban részesül (tanulónként l toľvényes képvise|ő). Az utalvány 2013. szeptember 23. napjáig
vehető át a Polgĺĺľmesteri Hivatal pénztáĺában (Bp. 1082 Baľoss utca 63-67. II. emelet
201.12). Az uta|vény igénylőjét egyben az uta|vánrrya| töľténő vásárlás során a Józsefuaľos
Káľtyával való ręndelkezők jogállása illeti meg.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. aususztus 29.

ô
J. . az utalványok 20|3. szeptember 02.- 2013. december 3l. napja között válthatóak be, |<lzá-

rőIag az iskolai feladatellátáshoz közvetlenĹil kapcsolódó papír és írószeľ termékekľe a Jó-
zsefuiĺľos Kártya elfogadó paľtnerként múkĺjdő KeS Trade Kft (székhely: 1085 Budapest,
József |<rt. 27 ., képviselő: Dľ. Kovács Endre) Bp., VIil. József krt. 27 . sz. alatti üzletében,
valamint Papelito 29 Kft. (székhely l089 Budapest, orczy tft 2|-23. 7 . 43., képviselő: Eľ-
délyiné Balogh Máľia) Bp., VIII. orczy tft29. sz. alatti üzletében.
Felelős: polgármester
Hatlĺridő: 2013. augusztus 29.

ł' erogad.|a az e|(Sterjesztés 2. szćľrrű melléklete szerinti főbb taľtalmi elemekke| az,,e|ső
osztályosok utalványa,, beváltóhelyeivel kĺitendő megállapodást és felkéri a polgiĺrmesteľt
aKeS Trade Kft-vel, valamint a Papelito 29 Kft-vel kötendő megállapodás aláírására.
Felelős : polgiĺľmester
Hatáľidő: 20|3. szeptember 02.

5.. a hatérozat 1. pontjában foglalt utalványok ktlltségvetési fedezete érdekében az onkor-
mányzat kiadás 1l 107-01 cím mfüödési cél és általĺĺnos taľtalékon belül az általános taľta-
lék _ kötel ező fe|adat - e|ókźnyzatźlrő| 3 .250,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 3 03 cím el-
látottak pénzbeli juttatása_ önként vá||a|t feladat _ e|őirźnyzatźra.
Felelős: polgiíľmester
Hatándő : 2013 . augusztus 29.

6 . rulteĺ a polgármestert, hogy k<iltségvetési rendelet kĺivetkező módosítasaná| ahatźrozat-
ban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgĺírmester
Hatĺíridő: 20|3. december 31.



A diintés végrehajtálsátvégző szervezetierység: Humánszolgáltatási Üglosztály, Pénzügli
Ugłosztály

Budapest, 2013. augusztus 28.

Törvényességi ellenőrzés:
RÍmán Edina

jegyző
nevében és megbízálsából: {"

k*ffią*,Y
a|jegyző



1. sz. melléklet



2. sz. melléklet

MEGÁLLAPoDÁs

Jelen Megállapodas a .... /f0l3. (08.29.) számí képviselő-testĹileti hď,Áĺozaffiak megfelelően
Gyermekjóléti Támogató és Gyeľmetjóléti Bonyolító kĺjzött hatźrozott időre, 20|3. szeptember 2,

napjától2013. december 31. napjĺíig,azaltillĺotthelyen, napon' azalabbifeltételekkel jĺitt létre:

1. Általános rendelkezések
1.1. Gyeľmekjóléti Támogató minden 20|3. augusztus 29-én Józsefuiírosban állandó lakó-

hellyel ľendelkező' a20I3l2014-es tanév első félévében általĺĺnos iskola első osztályát
első alkalommal megkezdő tanuló dirĺk törvényes képviselője (diakonként l töľvényes
képviselő) részéte 2 đb 2500 forintos utalvaný biztosít, mely a tlĺmogatott diak töľvé-
nyes képviselője által levásarolható a ..... ....... guđasági táľsaságoknál, mint
Gyeľmekj ó léti B onyol itónáI.

|.2. Gyermekjóléti Támogatő 2500 Ft-os címletekben ĺisszesen 1300 db utalváný állít ki.
Az uta|vźnyok egyedi sorszámot kapnak, melyľől nyilvantaľtást vezet. Gyeľmekjóléti
Trímogató biztosítja azuta|vźnyok átvételét az arra jogosult személyeknek.

1.3. Az utaIvźtnyok kizĺĺľóIag az iskolai feladatellátáshoz kĺizvetlenül kapcsolódó papíľ és
fuôszer teľmékekre válthatóak be.

I.4. Gyeľmekjóléti Bonyolító jelen megállapodás keretei között vá|lalja az |.I. pontban fog-
lalt utalványok elfogadását és bevá|tását.

l.5. Az uta|ványminta jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képezi, A jelen megállapodás
mellékletét képező mintapéldlínýól eltéľő irat nem minősülvásárlási utalványnak.

|.6. Az uta|vźnyok az a|źtbbi adatokat tarta|mazzák:
a) kibocsátó önkoľmĺĺnyzat neve
b) utalványra vonatkozó utalás
c) fe|haszná|ási időszak
d) utalvany éľtéke
e) aze|fogadő helyek megielölése

Név: Budapest Főváros VIII. keľület Jĺizsefváľosi Onkoľmányzat (továbbiakban: Gyer.
mekjótéti 'l,ámogató)
KépvĺselÍ: dľ. Kocsis ľ I.áúé, polgáľmester
Székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Törzsszámz 735715
Adószám: 157357 15-2-42
Statĺsztĺkai szám: 1573571 5.841 1.321.01
Bankszámlaszám: Volksbank l 4 l 00309- 1 02|3949 -01 000006



sorszám
annak rogzitése,hogy az utalvány másra nem ľuházható
szfuazbé|yegzo.

2. Gyermekjóléti Bonyolító jogai és kiitelezettségeĺ
2.|. Gyeľmekjóléti Bonyolító k<lteles a jelen megállapodásban ňgzített szabźůyszenĺen kiál-

lított utalvanyt elfogadni és a kibocsátási éľtéknek megfelelő értéku teľméket a beváltó
részére átadní.

2.2. AmennyibeÍI az utalviány értékénél kisebb ĺisszegiĺ vásiírlás tĺjrténik, űgy péĺlzt vissza-
adni az utalvány beváltójának nem lehet.

2.3. Gyermekjóléti Bonyolító kĺiteles azuta|vźnyok eredetiségét ellenőrizni. A séľtilt vagy
hiĺínyos utalviĺny vásáľlásra nem hasznáIhatő fel. Sérült vagy hianyos utalvány éľtéké-
nek megtéľítésére a Gyeľmekjóléti Tĺímogató csak akkoľ köteles, ha a sérülés vagy a hi-
ány nem akadáIyozza meg a vásáľlási utalvány felismerését és azonosítását.

2.4. Gyermekjóléti Bonyolító a beváltott utalványokat az utalványok átvételekor haladékta-
lanul éľvényteleníti, sorsziĺmukról nyilvrĺntaľtást vezet. Az érvénýęlenítés úgy töľténik,
hogy a Gyeľmekjóléti Bonyolítő a|ka|mazottja a beváltott, elfogadott utalvaný tollal át-
hizza és ráirja afe|használás helyét idejét, majď azt szignőjźxa| ellátja.

2.5. Gyeľmekjóléti Bonyo|itő vźtl.Ialja, hogy az utalvźnyok beváltásában érintett teľmékek
árábarl a Józsefulíros Káľtya elfogadóhelyként vá||a|t kedvezményt érvényesíti, figye-
lemmel aľľa hogy az uta|vźnyok beváltőit kizaÍőIag M utalvány fe|haszná|ása során
megilleti Józsefuiíros Káľtya biľtokosainak jogállása.

2.6. A szerződés a|ákásával Gyeľmekjóléti Bonyolító nyilatkozik arrő|, hogy rende|kezik az
utalványok beváltásahoz szfüséges megfelelő mennyiségú teľmékkel.

2.7. Gyeľmekjóléti Bonyolító amennyiben azuta|vźny beváltásával kapcsolatbanszabźiyta-
lanságot észlel, abban az esetben azt köteles haladéktalanul jelezni Gyermekjó|éti Tá-
mogató felé.

2.8. Gyeľmekjóléti Bonyolító beváltott utalványonként maximum 2500 Ft,- luta|vźny osz-
szegre jogosult, melynek kiegyenlítése a 3. pont szerinti szźtmlaa|apjantöľténik.

2.9. Gyeľmekjóléti Bonyo|ítő a beváltott utalvĺĺnyok kibocsátási ellenértékén felĹil egyéb
đijazásra, valamint felmerĹilő költsógei megtérítésére nem jogosult'

2.10. Felek rögzítik, hogy a beváltás kezdo napja: 2013, szeptember 02., a beváltás utolsó
napja: 2013. december 31.

3. Fizetési feltételek
3.l. Gyeľmekjóléti Bonyolító minden hónap 5. napjáig a megkĹild<itt sorsziím nyilvlíntaľtás

alapjĺĺn szźm|át állít ki Gyeľmekjóléti Trĺmogatő tészére a számlakiáIlítását mege|ózo
hónapban beváltott utalvĺányok száma alapján, amit Gyermekjóléti Tĺĺmogató teljesítés-
igazolást kcjvetően 15 napon belĹil, banki átutalássalegyenlíti ki.

3.2. A szálĺiźn fel kell ttintetni a beváltott utalvĺĺnyok darabszámát és egyenkénti sorszímát
is.

3.3. Az uta|vényok ellenértéként csak l alkalommal téríti meg Gyeľmekjóléti Bonyo|ítő, a
koľábban maľ megtéľített sorszĺmú utalvĺány vagy hamis utalvlíny ellenéľtékét nem téríti
meg.

3.4. Gyeľmekjóléti Bonyolítő a Szém|źlva| egyidejűleg köteles megkiildeni a szźĺĺJźn sze-
replő érvénytelenítętt utalvĺínyokat is.

3.5. Gyermekjóléti Tĺámogatő Észéról a megállapodás 3.1. pontja szeľinti szźlmIa teljesítés-
igazo|ásźrađr. Bojsza Kľisztina Humiĺnszolgáltatási Ügyosztályvezető jogosult.

Đ
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4. A megállapodás megszíĺnésének esetei
B:íľmelyik fél részéről felmondást csak íľásban lehet kezdeményezni. Jelen megállapo-
dástkizźlrőlagsúlyosszerződésszegéseseténlehetfelmondaniazonnalihattů|ya|.

5. KapcsolattartásľakĺjeliiltszeméIyek:
Gyermekj óléti Trímog atő részéro|:
név: Dr Bojsza Kľisztina
beosztás : humánszolgáltatási ugy osztá|yv ezeto
telefonszám : 06 | - 459 -2I 93

Gyermekj óléti Bonyolitő tészérő|:
név:
beosztás:
telefonszám:

6. Eryéb ľendelkezések
6.|. Felek kijelentik, hogy az egyiittmfüĺldésÍik során esetlegesen felmerĹilő vitás ügyeiket

elsősorban targyalásos úton, egymás üzleti érdekeire tekintettel orvosolják. Amennyiben
ez nęm lehetséges, úgy jogvitájukban alávetik magukat a Gyeľmekjóléti Bonyolító
székhelye szerint illetékes és hatáskörľel rendelkező bíľóság kizarólagos illetékességé-
nek.

6.2. A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekre a Polgári Tĺiľvénykĺinyvről szóló
1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabá|yok ľendelkezései az
irĺányadók.

6.3. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást elolvastłík, megéľtették és azt' mint akaľa-
tukkal mindenben megegyezőt, négy magyaÍ nyelvű eredeti példányban jóvĺĺhagyólag
aláírták.

Melléklet:
1. Utalvany mintája

Budapest, f013. szeptember ....

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefulĺrosi onkormányzat képviseletében

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

Gyermekjóléti Tĺĺmogató Gyermekjóléti Bonyolító

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

dľ. Mészar Erika
aljegyzo

Fedezete: a..... ...... ei. Dáfum: Budapest,20|3.
Pénztigyileg ellenj egyzem :

Páľis Gvulĺáné


