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Képviselő-testiilete szźlmära 
{

Előterjesztőz Sdntha Péterné alpolgdrmester

A képviselő-testületi ülés időpontja:20|3. docember 18. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a ktiznevelési intézmények feladatellátásával kapcsolatos diintések
meghozataláľa

A napirendet nyílt tilésen kell targyalni, ahatátozat e|fogadźsźfiloz minősített szavazaĺIöbb-
ség sziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzĺĺryí Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźr ozatí j av aslat a bizoÍtság szánfu a:

A Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottsáey'ÍIumánszolgáltatĺási Bizottsáq javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

I. Előzmények

Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilete a 45312012. (XII.12.) szźlműhatźy
rczatáva| fogaďta el a köznevelési intézsnéĺyek állami fenntaľtásba vételével összefi.iggő in-
tézmény atadas-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásrő|, valamint afe|a-
datellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és ktjtelezettségek megosztásaról szóló megál-
lapodást. A nemzeti köznevelésľől szóló 20II. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) alapjn
20|3.januaĺ |-tő| a Józsefuaľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ és Altalá-
nos Iskola fenrÍartőjais az á|Iaĺrli intézményfenntaľtó központ.

A Józsefurírosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ es Általlĺnos Iskola a
20|2l20|3.as tanévben ellátta azintegľá|tan nevelhető sajátos nevelési igényu (továbbiakban:
SNI) gyeľmekek fej les ztését.

A20|3. évi májusi intezményi źúszewezések érintették a Józsefuĺĺľosi Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertaĺi Kĺizpont és Általĺĺnos Iskolát. Mód3.-sultaz ,\,t",^"nY neve (Iőzsefuĺĺľosi

lu,o[*'fi Ľ? 1

'aw



Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Intézmény és Általános Iskola) alaptevékenységei
kĺizül pedig törlésľe kerületek a pedagógiai szakszo|gźtlati feladatok. A Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Kĺĺzpont Budapesti Vil. tankeľületének ígazgatőja 20|3 ószén aľĺőI tźtjékoz-
tatta onkormányzatunkat, hogy az intézméÍIy u utaző gyógypedagógusi há|őzatźn keresztiil
továbbra is ellátja aziĺtegrá|tan nevelt óvodáskorú sajátos nevelési igényti gyermekek fejlesz-
tését a józsefuáľosi óvodákban.

A Képviselő-testület a 97l20l3. (III.20.) száłrŕlhatźrozatźlban tĘy döntött, hogy a tankeriilet
és iskolák tészérę 2013 . évben összesen 5.700,5 e Ft összegb eÍI az alábbi költségeket vźt|la|ta
melyek részleteiben a következők:
- iskolai tanévnyitó rendezvényre
- tankeľületi mobilszámlĺĺľa
- iskolai kiemelt rendezvényekľe, tanulmányi versenyekľe
- törzsgiĺrda jutalmakra
- gy ő gy szerb e szerzésre
- mobi l szo l gźtltatásr a
- internet szolgźůtatásra
- irodaszer beszerzésre

300,0 e Ft
48,7 eFt

1.050,0 e Ft
1.600,0 e Ft

500,0 e Ft
877,8 eFt

1.000,0 e Ft
324,0 eFt.

il. A beteľjesztés indoka

Az ővodai nevelés, a nemzetiségheztartozők óvodai nevelése, a többi gyeľmekkel egytitt ne-
velhető sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek óvodai nevelése az onkoľmźnyzatkötelező felada-
ta ezért sztfüséges, hogy a Képviselő-testĹilet az egyĹittmiĺködési megállapodás megkötéséről,
valamint a jőzsefvárosi iskolak 2014. évi támogatásrĺról szóló dĺintését a Képviselő-testület a
2013. december l8-i iilésén meshozza.

rrr Tá..'í||ś.: -'|.II!. !vuÝ4ll4Ďl .-atok

Sajátos ),,aa,t igényű głermekek ellátása
Az Nkt. 4. $ 25. pontja éľtelmében sajátos nevelési igénytĺ gyeľmek, tanuló: az a különleges
bĺĺnásmódot igénylő gyeľmek, tanuló, aki a szakéĺtői bizottsźry szakértői véleménye a|apjźn
mozgásszervi' érzékszervi, éľtelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság egyiittes elő-
fordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarra| vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarra| (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartźsszabályozásizavanaIktizd.

Az Nkt. előírásainak megfelelően a sajátos nevelési igényű ryeľmet tanuló neveléséhez és
oktatásáho z az a|ábbi feltételek szĺiksé gesek :

a) a gyermek, tanuló kiilĺin neveléséhez és ol<tatásáůloz a sajátos nevelési igény típusának és
súlyosságanak megfelelő gyógypedagógus, konđuktoľ fog|a|koztatása, a neveléshez és okÍa-
táshoz szfüséges speciális tanteľv, tankönyv és egyéb segédlet,

b) egyén e|orcha|adźtsú képzéshez' íntegrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz,
fejlesztő neveléshez' fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértőibizottság á|ta| meg-
hatźlrozottak szeľinti fog|a|kozźtshoz szakirĺínyú végzettségti gyĺígrpedagógus, a fogla|kozźt
sokhoz speciális tanteľv, tankönyv, valamint speciális győgyászati és tęchnikai eszkĺlzĺik,
c) aÍej|esztésĺ teľiiletek szakéľtői bizottság źita|türténő meghatározása.

A sajátos nevelési igényű gyeľmek, tanuló neveléséhez, oktatásźůloz szfüséges speciális szak-
képzettséggel rendelkezó szakember utaző győgypedagógusi háIőzat útjan is bińosithatő. Az
utaző gyógypedagógusi há|őzat megszervezése és működtetése az á||ami intézményfenntartó
központ feladata.

Az a|ábbi tźtb|źuat tarta|mazza a jőzsefvárosi napktizi otthonos óvodákban a sajátos nevelési
igénytĺ (továbbiakban: SNI) gyeľmekek létszámátintézményi bontasban a20t3l20l4. nevelé-



Intézmény neve
SNI gter-

mekek
szdma

anzó glógłpedagó-
gus/alkalom/líra/hét

Gverek-Virás Naoközi otthonos ovoda I Heti 1 alkalommal összesen 1 órában

Hétszínvirag Napközi otthonos óvoda 0

Katica Napközi otthonos ovoda 0
a beszédfogyatékos SNI gyermekeket

az őv oda logopédu sa |átia el

Kincskereső Napközi otthonos óvoda 2 Heti 3 alkalommal összesen 5.5 őrélban

Koszorú Napközi otthonos ovoda 2 Heti 4 alkalommal összesen 7 őrźtban

Mesepalota Napközi otthonos óvoda 0

Napraforeó Napközi otthonos ovoda 2 Heti 3 alka|ommal összesen 4.5 őrában

Napsugár Napközi otthonos óvoda I Heti 4 órában

Pitypang Napközi otthonos ovoda 0

Szźnszorszép Napközi otthonos ovoda 0

Szivárvánv Napközi otthonos ovoda 5 Heti 3 alkalommal összesen 10.5 óra

ľÁ-ľl-re Napközi otthonos óvoda 0

Várunk Rád Nanközi otthonos ovoda Heti 5 alkalommal összesen 8 órában

Osszesen: 15 fő 40.5 óra

si évben, valamint az utaző gyógypedagógus adott intézményben ellátott fog|a|kozźlsainak
számát (órában me ghatár ozv a) :

onkormány z at unk ál t al műIa dt e t e t t i s ko l ák t ómo gat á s a
Az iđeí évhez hasonlóan a Pedagógusnap és a tanévnyitó iinnepély megľendezését az elmúlt
évek hagyományainak megfelelően javasolom támogatni a jubileumi diplomĺák źÍadásáva| a
20|4. évben.
Javasolom, hogy Önkoľmrĺnyzain.lk által mfüĺidtetett és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Kcĺzpont Budapesti VIII. Tankeľiiletéhez tartoző állami köznevelésiintézmények tekintetében
aziđei évben nyújtott támogatást jövőľe is biĺosítsuk.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Jelen előtedesztésben ismeľtetett indokok és tényállás alapjan teszek javaslatot a sajátos neve-
lési igényu gyeľmekek e||éúásźra, valamint a Budapest Józsefuarosi Önkoľmźnyzat mfüödte-
tésében lévő kĺĺznevelési intézmények és a Tankęrület tźtmogatásźra.

A Képviselő.testĺilet 20|3. évre vonatkozőarĺ atotzsgźrda jutalmat ĺinkoľmiányzati fonásból
biztosítottą az Önkoľmźnyzat źlta| feĺlrÍaĺtott intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban
foglalkoztatott dolgozók Juttatási Szabźiyzatában meghatźttozoĺt összegekben. A tĺiľzsgźnda
jutalomľa jogosultak |étszámajelenleg nem ismeľt, a jutalmak ĺisszegét jelenleg nem tudjuk
meghataľozĺi, ezért az iskolfü adatszolgá|tatását kcivetően a20|4. évi költségvetési rendelet-
tęrvezet benyújtásával terjesztem a Képviselő.testiilet eIé. Az oktatáshoz kapcsolódó 2013.
évben biztosított tĺĺmogatások fenntartasa javasolt 2014. évben is. A támogatások egyeztetésre
kerültek a tankerĹilet igazgatőjźxal. 
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V. Diintés célja' pénzůĺgyi hatása

Az egyiittmfüödési megállapodás megkötéséve| azonkoľmanyzatbíztosítja kotelező felada-
tźú, asajátos nevelési igényti gyermekek e||źtását, mely pénziigyi fedezetet nem igényel.
Az onkoľmźnyzat ĺinként vállalt feladatként aza|źhbiakban részletezettek szerint 2014. évben
témogatjaa Tankerületet és azá|talamfüödtetett kĺiznevelési intézményeket:

- iskolai tanévnyitó rendezvényre 300,0 e Ft
. tankeľĹileti mobilszĺímlua(2 ďb) 94,7 eFt
- iskolai kiemelt rendezvényekľe, tanulmányi versenyekre 1.000,0 e Ft

(támo gatás i szerzođés keretében)
- gyógyszerbeszerzésre 500,0 e Ft
- mobilszolgá|tatásra(l8 db) 877'8 eFt
(Józsefuaľosi pedagógiai [ĺtézet, Főváľosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi Tagin-
tézménye I- |, atöbbi iskotaintézĺnényenként 2 mobiltelefon előfizetési díja)

- iskolak intemet szolgéitatásźra 1.000,0 e Ft
- iľodaszerbeszerzésre 360,0 e Ft
A köznevelési intézmények fentiekben rész|etezetttźlmogatásźtt az a|ábbiak szerint javasolom

biztosítani:
a) a Jőzsefvźrosi Intézménymúkĺidtető Központ - 72|03 címen költségvetésébe kerĹiljĺin

azirodaszet -és gyógyszerbeszerzés, a mobilszo|gá|tatás (l8 db) és az intemet szolgál-
tatás fedezete, melynek éves összege cisszesen: 2.737 ,8 e Ft;

b) az önkoľmźnyzati koltségvetés 1 1201 címen belül iskolák kiemelkedő rendezvényeit,
tanulmiínyi versenyeket a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Kĺĺzponttal kötött tlímoga-
tási szerzodés - 1.000,0 Ft összegben - keretében;

c) a tanévnyitó megrendezésének, a tankerület (2 đb) mobilszolgáItatásźnak fedezete az
onkormanyzat l120|-es címeken 394,7 Ft.

đ) az önkoľmányzati költségvetés 11104 címen atörzsgáľđa jutalom és annak jaľulékait a
jogosultsági |étszźmra a Jőzsefvźrosi KözalkalmazoÍti Juttatási Szabá|yzatban foglalt
szabályok és összegek a|apjáĺ.

A 20|4. évben az onként vállalt feladatok összesen (törzsgźrdajutalom nélkül) 4.132,5 e Ft
fedezetętigényelnek, melynek fedezetéülaz onkoľmźnyzatbevételeit javasolom megjelĺilni.
A tankeľiiletigazgatőjlának kérésének megfelelően a Tankeriiletnek +1 mobiltelefon előfizeté-
si díját támogatjuk a költségtakaľékos ugyintézés éľdekében, a 20|3. májusi átszewezések
miatt egy intézménrryel többet miĺködtetĹink, ezért az írodaszer beszerzésénél figyelembe vet-
fi lkeztavźitozást(kilencintézményhelyetttízze|számoltunk).
Az Alkalmazotti Juttatási Szabźiyzat módosítása sziikséges a kciltségvetési ľendelet elfogadá-
sávalegyidejűleg, merthatá|ya}Ol3. đecember 3l.ig terjed ki az onkormźnyzatáltal mfüöđ-
tetett iskolak dolgozóira.
A20|4. évi kdltségvetés terhére az önként vá||a|t feladat ťtnanszírozásae|ózetes kötelezett-
ségvállalást jelent.

VI. Jogszabályi ktĺrnyezet

A képviselő-testiilet hatásköre a Magyaľország he|yi önkormĺĺnyzatairő| szĆió 2011. évi
CL)ooilX. tĺiľvény 41. $ (3) bekęzdésében foglaltakon alapul.

Kéremaza\ábbihatźltozati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. együttmfütidési megállapodást kdt a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Kdzpont Buda-
pesti VIII. Tankeľületével a sajátos nevelési igényu gyeľmekek ellátásáraaz e|őteqesz-
tés 1. számú mellékletében tbglaltak szerinti taľtalommal.

Felelős: polgiírmester
Hatáńdő: 20t3. december 1 8.

2. fe|hata\mazza a polgármesteľt a hatźtrozat 1. pontjában meghatźlrozott megállapodás
aláítźsáta.

Felelős : pol gĺírmester
Határidő: 2014.janu.ĺr 1 5.

3. a) önként vállalt feladatként tĺámogatja a TankeľĹiletet és az onkormźnyzatmfüödteté-
sében lévő iskolákat2014. évben előzetes kötelezettségvállalásként ö'sszesen4.132,5 e
Ft összegben az Önkotmányzat saját bevételeinek teľhére,

Felelős : polgĺĺľmester
Hatáľidő: 2013. decembeľ 1 8.

b) az ĺinkormányzat ||20| címén belül elszámolási kötelezeÍtség mellett 1.000, e Ft-
tal tĺĺmogatja a Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központot az e|őtĄesztés 2. sziímú
mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat
mfüödtetésében á11ó köznevelési intézmények kiemelkedő rendezvényeinek és tanul-
mĺínyi versenyek lebonyolításara,

Felelős: polgiírmester
Hatáľidő: 2013. december 1 8.

c) a Józsefuaľosi Intézményműkĺidtető Központ 2014. évi költségvętésében a 70|03
cím <inként feladatokon beltil irodaszer és győgyszerbeszerzés, a mobilszolgáltatás és
az internet szol.gźitatźtsra ci s sze se n 2.7 37,8 e Ft-ot b i zto sít,

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20|3. đecember 1 8.

d) a tanévnyitó megrend ezésére és a tankeľüIet 2 db mobilszolg źitatásáĺa 394 ,7 e Ft-ot
biaosít az Önkormányzat||z}I cím önként vállatfeladatok dologi e|ótrźnyzatźn.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő: 2013. decembeľ 1 8.

4. fe|hata|mazza a polgármesteľt a hatźrozat 3. b) pontjában meghatározott támogatási
szetződés a|źirásfua.

Felelős: polgáľmester
Haténdí3:20|4.januáľ 15. 
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5. előzetes kĺitelezettségvállaláskéntf0|4. évben is biztosítja az onkormźnyzati kĺiltség-
vetés 11104 címén a lőzsefvźtrosi Alkalmazotti Juttatási SzabáIyzatban foglalt szabá-
lyok alapjĺĺn a múködtetett iskolak tótzsgtrda jutalomľa jogosultaknak a jutalom és já-
rulékainak összegét az ĺlnkoľmźnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgiíľmester
Hataridő: 2014. évi költségvetési ľendelet elfogadasa

6. felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy a20t4. évi költségvetés tervezéséné| ahatźtrozatban fog-
laltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgiĺrmester
}Jatźtndó: 201.4. évi kĺlltségvetési rendelet elfogadása

A dtintés végľehajtásátvégző szerve'zeti erység: Humánszo|gźitatási Ügyosztály, Pénzügyi
Ügyosztály, Józsefuaľosi Intézménymfüĺidtető Központ

Budapest, 2013. december 12.

Törvényességi ellenőrzés :

T|irrrán I..'điną

jegző

.\ (\p a IIt nh 'l)lJć"l(-Ą {q-\-L{
Sántha Péterné l

alpolgármester



1. sz. melléklet

EGYÜTTMuxonÉsI MEGÁLLAPoDÁs

amely létrejött

egyrészről a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest,
Baľoss utca 63-67.) képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester, (továbbiakban: Onkoľmány.
zat)

másrésá a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Kiizpont Budapestĺ VIII. Tankerülete (1082
Budapest, Baľoss utca 63-67.) képviseli: Szabóné Fónagy Erzsébet tankerületi igazgatő, (to-
vábbiakban : TankeľÍilet)

a továbbiakban együttesen: a Felek _között a mai napon azalźlbbi feltételek szerint.

|.l Az együttmfüödési megállapodas a Felek kozött2013l20|4-es nevelési évtől kezdőđően
hatźtrozat|an időre jön létre.

2.l ATankerület vállalja, hogy anemzeti köznevelésľől szóló 20II.évi CXC. tĺirvény (a to-
vábbiakban: Nkt.) 47.$ (10) bekezdése a|apján a VIII. keľĹiletben é1ő, óvodai nevelésben ré-
szesülő, sajátos nevelési igényu gyeľmekek fejlesztését a Jőzsefvźlrosi Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény és Altalános Iskola utaző gyógypedagógusi hźiőzatźnkereszľĺil
el|źÍja.

3./ A Tankeľĺilet a2.l piontban vállalt feLađatźú az a|ábbijózsefuĺĺrosi napközi otthonos óvo-
dfüban lźújae1.:

o Gyeľek-Virág Napkclzi otthonos óvoda (1082 Baross u. 111/B; Baľoss u. 91-93.)

o HétszínvinĘ Napk<izi otthonos óvoda (l08l Kun u. 3.)

o Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda (1089 Vajda Péter u. 37.)

o Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda (1089 Bláthy ottó u. 35.)

o KoszorúNapkĺizi otthonos óvoda (1086 Koszoru u. 14-16.)

. MesepalotaNapközi otthonos óvoda (1085 Somogyi Béla u. 9-15.)

c Napraforgó Napkĺizi otthonos óvoda (1084 Tolnai ĺl,7-9.)

o NapsugĺáľNapkĺĺzi otthonos óvoda (1086 Dankó u. 31.)

o PitypangNapközi otthonos óvoda (1087 Százaďostltt4.)

o Szźzszoľszép Napközi otthonos óvoda (1086 Szí:zu.2.)

. SzivaľvanyNapközi otthonos ovoda (1083 Szigonyu. 18.; Tĺimő u.38/a)

. ľÁ-ľl-re Napközi otthonos óvoda (108s Rakóczi út 15.)

o Várunk Rád Napkĺizi otthonos ovoda (1086 Csobanc u. 5.)

4.l A Tankeľĺilet vźilalja, hogy a szfüséges szakmai adminisztľációs tevékenységet ellenő-
rtzhetó módon látjae|.

5./ onkormányzat vźl|a|ja, hogy a sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek fejlesztéséhez sziiksé-
ges tárgyi eszközöket biztosítja a3./pontban megielölt kĺjznevelési intézményeiben.

6.l A szerződő Felek kö'lcsönösen megállapodnak abban, hogy a hatékony egyĹittmfüödés
érdekében folyamatosan kapcsolatot taľtanak egymással az ővodavezetokon, valamint a Jó-
zsefuĺĺľosi Polgáľmesteri Hivatal Humánkapcsolati Irođáján keľesztÍil.



7.l A szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megállapodást k<lzĺis meg-
egyezéssel báľmikor megsztintethetik. A Felek amegźilapodás egyoldalú megsziintetése ese-
ténaz új nevelési évre élhetnek a felmondással.

8.l Az onkoľmányzat részétő| az egyiittmfüödési megállapodas anyagi fedezetet nem igé-
nyel.

9./ A jelen szerzoďésben nem szabźiyozott kérésekben a Polgláľi Tĺlrvényk<inyvľől szőIő |959.
IV. töľvény és az Nkt. rendelkezései az inínyadók.

Jelen megállapodást a Felek, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jóvahagyó|agírj,éLkaLźL.

Budapest, 2013. decembeľ

Dľ. Kocsĺs ľ'{:áLté Szabóné ľ.ónary Erzsébet
polgáľmester tankerületi igazgato

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi Klebelsberg Intézményfenntaľtó
onkormányzat Központ Budapesti VIII. Tankeľülete

Fedęzete: Dáfum: Budapest,20|3.
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
pénaigyiigyosztá|yvezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

đr.Mészźr Erika
a|jegyző



2. sz. melléklet

ľámogatásĺ szeľződés

amely létrejött egyrésnoI a

Budap est B'őváľos VIIL kerület Józs efvárosĺ Onkoľm álny zat
székhely: l082 Budapest, Baľoss u.63-67.
totzsszětm:735715
adőszán: 1 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számj el: | 57 3 57 | 5 -84l I -32| -0I
szźtm|evezetóneve:MagyarországiVolksbankZľt.
szźlĺr:/iaszáma: 1 4 l 00 3 0 9 - I 021 39 49-0 1 0000 06
képviseletében: Dľ. Kocsis Máté polgármester, mint Támogató, (továbbiakban: Támogató),

másrészrő1

Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ
székhely: l051 Budapest, Nádor u.32.
képviseli : Szabóné Fónagy Erzsébet tankerĹileti igazgatő
ađőígazgatásiazonosítószáma:|5799658-2-4|
eloit ány zat-felhasznál ási keľetszámla szźmla: 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0329 3 07 0 0 0 0 0 0 0 0

statisztikai szźtrcl: 1 57 99 658-8412-3 lf-0|
mint Tĺĺmogatott (továbbiakban: Támogatott)

együttesen a Felek kozött az a|źtbbi feltételekkel.

1. A Támogatő a Támogatottnak vissza nem térítendő bruttó 1.000.000'- Bt, azaz
erymillió foľĺnt cisszegÍĺ támogatást nyujt a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat miikĺidteté-
sében lévő köznevelési intézmények részére.

2. ATámogatott az 1. pontban meghataľozotttámogatástkizźlrőlag tanulmányi verse-
nyekĺe és kiemelkedő iskolai renđezvéĺyek szewezéséľe, lebonyolításáľa valamint nevezési
díjak kifizetésére használhatj afe|20I4. december 15. napjáig.

3. A Trĺmogatő a támogatást je|eĺ szerződés a!áítźtsától számított 15 napon belül át-

utďja a Támogatott 10032000 00329307 00000000 számú szémlájźxa.
4. A Felek rögzitik, hogy a szerződés szerinti feladatokľa 20|4.januĺáľ l. napja és

20|4. december 15. napja közötti időszakban teljesített számlá/ľ.at egymás kcizĺĺtt elismerik.
5. Jelen támogatási szetzodés a|apjáĺ a Támogatott elszĺmolási kötelezettséggel tarto-

zik aTźmogató felé atámogatás jelen szerződésben foglalt célja szerinti felhasználásáről - a
számvitelről szóló töľvény fe|hatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezéseinek
megfelelően - köteles megfelelő bizonylatok és számlfü bemutatásával, legkésőbb 2014. ďe-

cember 15. napjáig. A felhasználás teljesítését Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ igazolja.
6. A Támogató jogosult báľmikor ellenőrizni a tźtmogatás felhaszná|ását és jogosult

kémi az ezze| osszeftiggő szźtmaďást.
7 . T źmo gatott j elen szerzo désben kij elenti, hogy
- atźĺnogatĺĺsi igényében foglalt adatok, infoľmációk és dokumenfumok teljes körűek,

valódiak és hitelesek,
- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtotttźlmogatás megnevezése, cé|ja, ósz-

szege' a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvlínosságľahozhatő.
8. Tĺámogató egyoldalú nyilatkozattaljogosult elállni és a trámogatást visszavonni, il-

letve a tlímogatást visszaťtzeĺtetni, ha az a|źhbiak'ban foglalt feltételek köztil legalább egy be-

következik:



- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai, pétv-
ügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szo|gźitatott azigényIés benyrijtá-
sakoľ,

-haatámogatást részben vagy egészben nem a Támogatott használta fel,
- ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot vďósít meg,
- ha a Támogatott az e|szźmolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelcilt hatáľ-

időig nem teljesíti,
- ha a Tiímo gatott báľmely, j eIen szer ző dé sbe fo gl alt ĺy ilatko zata valótlan.
9. A Támogatott tudomásul veszi, hogy _ legfeljebb öt évre _kizźrhatő a tamogatások

rendszeľébőI,ha az a\ábbiakban meghatározottfe|tételekből legalább egy bekövetkezik:
- jelen szeruőđésbentögzített kötelezettség teljesítése egyáltaliín nem vagy csak rész-

ben valósul meg,
- atźlmogatási döntés tarta|mát éľdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesz-

tő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatotttett,
- esedékessévá|t és meg nem fizetett koztartozása van'
- a Támogatott az elfogadott céltóleltérő feladatot valósít meg.
10. A Tlĺmogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köztaľtozása, illetve a Tánogatőval

szemben lejźrt tartozása nincsen.
11. Felek rogzítik, hogy a jelen szerzodésben nem szabźiyozott kérdésekben az áIIam-

háztartásről szóló 20I|. évi CXCV. töľvény, a Ptk., az á||amháztaľtásról szóló tĺjrvény végre-
hajtásától szóló 3681201'1. CxII.3l.) Korm. rendelet és az vonatkoző egyébjogszabályok ren-
delkezései inínyadóak.

12. Felek a szeruődést elolvastĺík, és mint akaľafukkal mindenben egyezot elfogadjfü.
Je|enszetződésZ szźrnozott oldalból áll, és 5 példanyban késztilt.

Budapest, 2013. december

Budapest Főváros VIII. Kerület Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ
Józsefuáľosi onkoľmányzat képviseletében

képviseletében Szabóné Fónagy Eľzsébet
Dľ. Kocsis Máté tankerületi igazgatő
polgáľmester Támogatott
Támogatól

Fedezete:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyulĺĺné
pénnlgyiigyosztáIyvezető
Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimlĺn Edina
jegyző nevében és megbízásából

dr. Mészar Eľika
aljegyző
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