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Váľosgazdálkodási és PénzůigyiBizottság véleményezi x
x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
Határozati

A

j av aslat a

bizottság' számáÍa:

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|őterjesnés megtárgy a|ásźt.

Tĺsztelt Képviselő.testület!
Előzmények
A nemzeti ktjznevelésről szóló 20lI. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) aIapjźn2013. jaĺuáĺL-jétőI az á||an gondoskodík_ az óvodai nevelés, a nemzetiségheztartozők óvodai nęvelése, a többi gyermekkel egyĹĺtt nevelhető, oktatható sajátos nęvelési igényű gyermekek óvodai
nevelése kivételével- a köznevelési alapfeladatok ellátásaról.
A Kormány a Klebelsberg IntézményfenntaľtóKözpontľól szóló 202120|2. (vII.27.) Koľm.
rendelet 3. $ (1) bekezdés c) pontjában az á||amkĺiznevelésikozfę|adat ellátásban fenntaľtóként
ľésztvevő szeľvként, ennek keretében az á||ani fenntartású köznevelési intézmények fenntaľtói
jogai és k<jtelezettségei gyakor|ástra2013.janurĺľ 1-jei hatállyal a Klebelsbeľg Intézményfenntartő Kozpontot (továbbiakban: KIK) j elcilte ki.
Képviselő-testiiletiink nem kérelmeńe a Budapest Józsęfuárosi onkormĺányzat illetékességi
területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi kĺiznevelésiintézmény mfüödtetési kĺjtelezettségalóli mentesítését,ezért onkormányzaĺnkz}|3.januaľ l-jétől továbbra is gondoskodik
az źi|aĺrrifenntaľtásba került köznevelési intézménvek működtetői feladatairól.
Éffi KEZHTT
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Az Nkt. 76. $ (5) bekezdésében, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntaľtású intézményekáIlami fenntaľtásba vételérőlszőIő 2012. évi CLX)O(V[I. törvény 8.

a20I3.januaľ L-jéto| állami fenntaľtásba kerülő köznevelési feladatok
e||átźsźtszolgźiő, az önkoľmtnyzat tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon _ ideértve ataneszközöket, továbbá az intézményekbenlévő egyéb eszk<ĺzoket' felszereléseket -' valamint
mindazon ingó és ingatlan vagyon, amely az iĺtézményekfeladat ę|Iátásźt' szolgáLja a KIK ingyenes hasznáIatába kerül, ha az intézményeketaz ĺjnkoľmányzat mfüödteti.
Az inténnényekjogutődja -a mfüödtetésľe vonatkoző jogok, kötelezettségek és a tanulói jogviszonyok kivételével_ a KIK. Az átadásrakerülő íntézményekműködtetéséről az onkormányzat gondoskodik aJőzsefvárosi Intézménymfü<idtető Központ źita|,ígyazintézménymfüĺidtetéséľevonatkozó jogok és kötelezettségek tekintetében a Józsefutrosí |ĺtézményműködtető
Központot kelljogutódnak tekinteni. A képviselő-testiilet a 45312012. cxII.12.) számíhatfuozatáva| kötött megállapodást a kĺlznevelésiintézményekállami fenntartásba vételévelösszęfiiggő iĺtézményátadás-źftvételről. A megállapodás V. szakasza szetínt Felek (onkoľmĺányzat,
mint Atadó; KIK, mint Atvevő) megállapodtak abban, hogY 1megállapodásban megjelölt ingat|an és ingó vagyonelemek're szeruődést kötnek' melyben Atadó ingyenes hasznźiatíjogot
$ (1) bekezdése alapjan,

enged át a

KIK részérę.

végrehajtásźtrő| szőIő 22912012. (Vm. 28.) Korm. ren(továbbiakban:
íqa elő a kcjznevelési intézményeket mfüödtető
Rendelet)
8.
melléklete
delet
települési ĺinkoľmányzatokťlĺanszírozásikdľébetartoző dologi kiadások és bevételęk k<irét. A
jogszabá|yi előírások figyelembe vételével |ett rogzítve a haszná|ati szerzőđésteľvezetébe a
mfüödtetői feladat, azuzeme\tetési és akozilzemi költségek viselésének arźnya. Ahaszntiati
szerzóđéstarta|mazza, hogy az épiletuzemeltetői feladatot az onkormtnyzat a Józsefuaľosi
Intézméĺymfücjdtető Központon keresztĹil |źtja eI, az iĺgatIartok bérbe adásával kapcsolatos
feladatokat is a Központ iátja el.

A nemzeti köznevelésľől szóló törvény

Fentiekľe tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testiilet hata|mazza fel a Józsefuarosi Intézménymfüödtető Kozpontot az ź/raďoÍt ingatlanľészek hasznosításaľa. A Józsefuárosi |ntézményműkcidtető Központnak ki kell dolgoznia abérbeaďátssal kapcsolatos szabáIyzatát, melyben meghattrozásra kerül az iskolĺák ösztönzése a bérleti díjakból' abérbeadás prioľitása, abétleti díjakĺavonatkozó kedvezmények kdre, valamint az önköltséges/nem ĺinköltséges tanfolyamokľa vonatkozó szabályok. A bérbęadásból befolý bérleti díjak az Önkormanyzatot illetik
meg.

A Rendelet

a|apján a kcjznevelési intézményeket múkĺidtető települési tinkoľmanyzatok finan-

szírozásí kĺjrébetartoző dologi kiadások kĺjre:
- Hajtó- és kenőanyagok beszeruésikiadásai azizeme|tetési, mfü<jdtetési feladatokhoz,
- Kiséĺtékűtráľgyi eszkĺĺzök' szellemi termékek, munka és tuzvéde|mi berendezések beszeľzési kiadás ai az izemeltetési, mfü öđtetésifeladatokhoz,
- A települési önkoľmányzat á|ta| a mfü<jdtetéshez, tizemeltetéshez foglalkoztatottak (így
különĺjsen a portás, a ťutő, a takarítő és karbantartó) munkaľuha, védőľuha, formaľuha és
egyenľuha beszerzésénekkiadásaihoz,
- Egyéb anyagbeszerzés (így külĺinĺisęntisztítőszer' toalettpapír, sza|véta,kéZtor|ó) az llzemeltetéshez,
- Nem adatátviteli céhJ ttlvkoz|ésíszerzodések a|apdíjai (telefon, telefax, telex), a további
díjak a ľészletesszámIa szerinti hasznáIat arźnyźĺban,haazok az izeme|tetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel,
- Bérleti éslízíngdíjak tizemeltetési, múkcidtętési feladatokhoz,
- Gánęnęrgia-szol'gáItatás díja,
- Vil1amosenergia-szolgá|tatás díja,

-

Távhő- és melegvíz-szo|gá|tatás díja,

Yíz- és csatornadíjak'
Kaľbantartási, kisjavítási szo|gáItatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz
(ideértve a beléptető rendszeľek karbartartását is),
(így külĺjnĺjsen az orvosi rendelő, a
Egyéb uzeme|tetési, fenntartási szolgáltatási kíađźlsok
fog|a|kozás egészségügyiszo|gźiat takarítási és őrzési đíjai,a szemétszáIlítás, a kéményseprés, a tovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkeze|és, a technikai személyzet munka és tüzvédelemi oktatása),
Egyéb üzemeltetési, fenntaľtási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag'
tźlvirat, egyéb küldemény) amelyek azizeme|tetés, működtetés érdekében meľülnek fel,
Továbbszám|ázott (közvetített) szo|gźtltatélsok kiadásai ál|amháztartáson beliilľe és államhtztntáson kívülľe a vagyonműkodtetéssel, iizemeltetés sel ö sszefü ggő en,
Péĺzngyiszolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, tizemeltetéssel cisszefüggően
megrendeltpénzngyiszolgá"|tatásokkörében,
Altalanos foľgalmi adő befizetése a múködtető önkormányzat felelősségi körébe tartozőarl
vásaĺolt, kiszźrriázott, értékesítetttermékekés szolgáltatások után, beleéľtvęa fordított adó
miatti befizetési k<jtelezettségeket is,
Munká|tatő á|ta| ťĺzetett személyi jovedelemađő,haaz önkormźtnyzat, vagy k<iltségvetési
szerve' vagy gazdasági táľsasága, vagy társulása a munkáltató,
Rehabilitációs hozzźljtrulás, ha az önkormányzat, vagy kĺiltségvetésiszeľve, vagy gazđasági társasága,vagy társulása a munkáltató,
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni
befizetés, ha az autó tizembentartőja a települési cinkormanyzat vagy annak költségvetési
szeľve, gazdaságĺ társasága vagy taľsulása),
Díjak, egyéb beÍizetések (így ktilönösen vagyon- és épületbiztosítás).

A Rendelet

alapján a ktiznevelési intézményeket mfücidtető teleptilési tinkormányzatok finanszírozási köľébe tartoző dologi bevételek kĺjre:
- Egyéb saját bevétel (így külĺjn<isen a tanulói, oktatói kźlrtérítés,ha a tanuló, oktató, vagy a
szakmai munkát kisegítő szeméIyzet a műkĺjdtető vagyoĺźhanokoz kárt, a fenntaľtó által
szervezętt programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdijak, a járulékos üzemeltetési
költségek megtérítésével<jsszefüggő egyéb költségek),
- Az izemeltetéssel, működtetéssel összefüggően tovźlbbszámlázott (kĺizvetített)szolgáltatások
értéke,

Az

uzemeltetett vagyonnal, eszkĺjzĺjkkelösszefiiggésben felmeľült bérleti díjbevétel (így különö sen az eszkozb ér|et)
- Az intézményiellátási díjaknak (így különösen a szakmai tevékenységgel összefüggő tandíjnak, téľítésidíjnak, továbbá a kötbér, egyéb kártérítésvagy bźnatpénzbevételének)30oÁ-a
(kivéve az étkezési személyi térítésidíjak, amely esetben l00o/o),
- Altalános forgalmi adó visszatéľĹilései,visszatéľítéseia mfüödtető ĺinkormányzat felelősségi
körébe tartozőarl vásaľolt, kiszám|tzott, éľtékesítęttteľmékek és szolgáltatások után, beleéľtve
a fordított adó miatti visszatérĹiléseketis.

-

Javaslom, hogy onkormányzatunk továbbra is vállalja a jogszabályi előírásokon felül a
káptalanfliredi és a magyarkúti táboľok igénybevételénękbiztosítását a BuđapestJózsefuáros
onkormányzatźnaka gyermekvédelmi támogatásokľól, valamint az egyéb gyermekjóIéti e||átá.
si formákľól szóló 412006. (I.25.) sz. ök. rendelete a|Ąźn a Jőzsefvárosban tanuló általános
iskolások részére'A Pedagógusnap és a tanévnyitó tinnepély megrendezését is az elmúlt évek
hagyományainak megfelelően szeľetnénk támogatni a jubileumi diplomák átadásáva|, valamint
a Jőzsefvárosban adományozható kitiintetésekľől szőlő 1112006. (Iil.l0.) Budapest Józsefváros

onkormányzati rendelet alapján az oktatás területén ađomźnyozhatókitiintetések źúadásával.
onkormanyzatuĺtkköltségvetésében a Pedagógusnap iinnepség költségigénye biztosított.
onkormanyzatunk a színvoĺalas munka fenntartása érđekében,az źita|unk működtetett és a
Budapest VIII. Tankeľülethez tartoző állami köznevelési íĺxézményektekintetében, az źńađásźńvéteLi megállapodásban megfogalmazottakon tul, támogatást szeľętne nyújtani az alábbiakban
rész|etezęftek szerint a 20
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évben:

Tanévnyitó rinnepély támogatása: 300.000 Ft,
Törzsgárdajutalom:
1.600.000 Ft,
Gyógyszerekľe:
500.000 Ft.
Mobiltelefonok* eIőťlzetési díja: 926.500 Ft,
Inteľnet előfizetési (alapdíj):
1.000.000 Ft,
Iskolai, kiemelkedő renđezvények:550.000 Ft'
oľszágos versenyek támogatása: 500.000 Ft,
Iľodaszęr,papír:
324.000 Ft (3.000 Ft/hő/intézmény)
MINDOSSZESEN:
5.700,5 e Ft
*19 mobiltelefon előfizetési đíja_ intézményenként2 db (igazgatő + általános ig.he1yettes),
valamint a tankerület igazgatőja (9x2+ 1:I9).
-

Fenti támogatások egyeztetésre keriiltek azíntézményvezetőkkel és a tankeľĹilet ígazgatőjáva|'.
Az ĺjnkoľmźnyzatbevételének fiiggvényébenévenként dönt az onként vállalt feladatok Íinanszirozásáĺől. A kiemelkedő renđezvéĺyektĺímogatásiösszegében szeľepel tĺibbek között a Losonci TéľiÁltalĺínosIskola OVILIMPIA versenye is, melyet a kerületi óvodĺíknak szetvezmeg
nagy sikerľel minden évben.
2013. évben az onként vźila]rt feladatok ĺisszesen 5.700.5 e Ft fędezetétil a múködési általĺános
taľtalékot j avasolom megj elölni.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Kozpont Budapest VIII. Tankeľületének eĺhelyezése
A Képviselő-testiilet a 38l20I3. (II.06.) szźlIrń hatźrozatthan kéfie fel a polgármestert, hogy
tegyen javaslatot a KlebelsbergIntézményfenntartó Ktizpont Budapest VIII. TankeľĹilet ęlhe|yezésére, valamint a Tankerületnek biztosított helyiség haszná|atából eredő költségek viseléséľe a Képviselő-testÍilet 2013. március havi2. ülésére.
A Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ Budapest VIII. Tankerületének igazgatőja arrő|
tájékoztatta onkormaĺryzatunkat, hogy a Tankeľtilet eĺgedé|yezettálláshelyeinek szźlma háľommal emelkedett, ezért tizenegy fő végleges elhelyezéséľőlkell gondoskodnunk. A Tankerület elhelyezésétjavaslom, hogy továbbľa is a Polgármesteri Hivatal á,Ita| hasznźit Bp., VIII.
Baross l. 63-67. sz. a|attí épületben biztosítsa az onkotmáĺyzat (11 fő elhelyezése négy irodahelyiséget érint), valamint a felađate|Iátásthoz szükséges munkafeltételeket (irodai bútoľok,
informatikai és kommunikációs eszközök), anig a végleges, megfelelő ingatlant megtaláljuk.
Azuzemę|tetési kcjltségek viseléséta hasznáIati szerződés tervezettarta|mazza.

A Képviselő-testület

hatáskĺjre a kĺjznevelési feladatot ę||źúőegyes önkormányzati fenriartźsu
intézményekállami fenntaľtásba vételéľőlsző|ő 2012. évi CLXXXVIII. töľvény 10. $ (2)' valamint 13'$ (1) és (2) bekezdésébenfoglaltakon alapul.

F

enti ekre tekintętte l kérem az alábbi hatźr ozati j avas l at el fo gadás át.

HłrÁnoza.Tl JAvASLAT

Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

l.

a Klebelsberg Intézményfenntaľtó K<izpont Budapest VIII. Tankerület székhelyét a

Budapest VIII. Baľoss. u 63-67. ingatlanban biztosítja addig az iđőpontig, amíg a Tankerület végleges elhelyezésére Sor keľĹil. Felkéľi a polgáľmesteľt, hogy tegyen javaslatot
a KIK Budapest VIII. TankeľĹilet végleges elhelyezésére a Képviselő-testület 2013. május havi 1. üléséľe,

2.

felhataImazza a Jőzsefuáľosi Intézménymúködtető Kĺlzpontot az itgyeĺes használatba
keľĹilt ingatlanľészek- a Képviselő-testiilet 453120|2. (xil.12.) sz. határozatáva| jővahagyott átadás-tttvételi megállapodás 7. sz. mel|éklete szerinti _ hasznosítźsźra.Ezze|
egyidejűleg felkéri a Jőzsęfvźlrosi Intézményműködtető Kĺizpont vezetőjét az &deke|tségi szabályzatkido|gozására, valamint azíntézménymódosított Szervezeti és Működési Szabá|yzatźnak elkészítésére,felkéri a polgiármestert az érdekeltségi szabźiyza! valamint az intézméĺySzewezeti és Mfüödési Szabá|yzaŁĺnak képviselő-testiilet elé terjesztésére,

.

az onkorm áĺyzat kiadás 1 1 107-01 cím műkcjdési cél és általĺános taľtalékon be|i| az á|talános tartalék e|őfutnyzatábő| 2.998,7 e Ft.ot átcsopoľtosít,

3

az ĺjnkormźnyzatkiadás I|20I cím önként vźilaIt feladatok dologi e|oirźnyzatára

|.398,7 e Ft-ot - iskolai tanévnyitó rendezvény 300,0 e Ft, tankeľiileti mobilszária48,7
e Ft, iskolai kiemelkedő rendezvények, országos veľsenyek tĺímogatása1050,0 e Ft _
11104 cím önként vá||a|t feladat személyi juttatás e|őirányzatfua 1'.260,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő jaľulékokés szociális hozzájáruIźlsi adó e|ofuányzatáta 340,0 e Ft-ot pedagógusok keriileti totzsgárda jutalma címén,
4.

az onkormtnyzatkiadás 1 1 107-01 cím mfüĺjdésicél és általános tartalékon be|u| az á|talános tartaléke|őirtnyzatát2.70|,8 e Ft-ot átcsopoľtosítaťlnanszírozási mfüödési kiadási előirĺĺnyzatonbelül iľrĺnyítőszervitámogatásként folyósítotttámogatás kiutalása
ĺinkéntv áIIa|t feladat e|őirźnv zatára "

5.

aJőzsefvárosi Intézmé,,,**oo..tő Központ 70103 cím önként vállalt feladatokon belül a finanszírozási műkĺjdésibevételek irarĺyitő szervi támogatásként folyósított tĺímogatás ťĺzetésiszámlán t<irténő jőváitás e|őirźnyzatát és ezze| egyidejtĺleg a kiadás dologi
e|őirányzatát - győgyszer beszerzés 500,0 e Ft, mobilszol'gá|tatás 877,8 e Ft, inteľnet
szo|gáItatás 1.000,0 e Ft, irodaszerbeszęrzés324,0 eFt-2.70I,8 e Ft-tal megemeli,

6.

felkéri a Polgármestert, hogy a kĺiltségvetésrőlszóló ľendelet következő módosításanál
a hatźr ozatban fo glaltak at

7.

v e

gy e fi gyelemb e,

elfogadja az Önkormányzat és KlebelsbergIĺtézményfenntaľtó Központ kcjzött kĺjtendő
hasznźiatíszerzőđéstęrvezet fo tartalmi elemeit, és felhatalmazza a polgríľmesteľt a
KIK-e1 történő egyeztetést követően ahaszntiatí szęrzóđésvégleges taľtalmának ö'sszeáIIítástlr a és aláír ásár a.

Felelős: I., 3.' 4., 5., 6.,7. pont: polgármester
polgáľmester
2. poĺt: elkészítéséľt
: JIK v ezetője, előteľj esztésééľt

Határidő:

1. pont: 20|3. május 15.
2. pont: 20 | 3 . máj usi el ső képviselő -testĹileti ülés
3.,4.,5. pont: 2013. maľcius 20.
6. pont: zUl3.junius 30.
7 . pont: 2013. marcius 31.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti
Ügyosztály, JIK

Budapest, 2013. március 14.

egység: Pénztigyi Ügyosaály, Humánszolgáltatási

cěđ-/,?t
dľ. Kocsis lN,ĺ.átéĺ
polgáľmester
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Rĺmán Edina
jegyző
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kĺizĺjttalulíľoffhelyen és napon

a

0000000

0

következő feltételekkel:

nĺozľvĺÉNYEK
A nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. tcirvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.$

(1) bekezjanuźlr
a
nemzetiséghez
gondoskodik
az
óvodai
nevelés,
1-jétől ,,az źů|am
dése alapjan 20|3.
tartozők óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval egyĹitt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igénytĺgyermekek óvodai nevelése kivételével - a k<jznevelési alapfeladatok el|átásá-

A Koľmány a Klebelsberg IntézményfenntaľtóKĺizpontľól szóló 202120|2. (vII.27.)
Koľm. ľenđelet3. $ (1) bekezdése c) pontjában az áIlarĺi ktiznevelési k<jzfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervként, ennek kerętében az áL|ami fenntaľtású köznevelési intézmények fenntaľtói jogai és k<jtelezettségei gyakorlásĺíľa2}I3.januaľl-jei hatállyal a KIK-et jelĺilró1''.

te ki.

A kĺjznevelésiintézményeket az Nkt. 74.s g) bekezdése szeľint az onkoľmźnyzatműkodteti.

Az Nkt. 7a.$ @a) bekezdése a|apjáĺ a működtetés feltételeit a Felek a ťeladatokhoz ígazodő,
egyedi szerzođésbenállapítj ak meg.

Az Nkt. 76.$ (5) bekezdés b) pontja, valamint k<jznevelési feladatot ellátó egyęs ĺĺnkormĺínyzati
fenntartású íntézményekállami fenntartásba vételéről szől'ő 2012. évi CLX)O(V[I. tcirvény (a

továbbiakban: Tĺjrvény)8.$ (1) bekezdés a) pontja alapjánaz onkormźnyzattulajdonában levő,
az á||ani fenntartású köznevelési intézmények(a továbbiakbaĺ: iĺtézmények)feladatainak
elIátását szo|gźiő ingatlan és ingó vagyon _ ideéľtveataneszkozöket, továbbá az intézményekben levő eszkĺjzöket, felszereléseket -, valamint a 10.$ (1) bekezdése alapján mindazon ingó és
ingatlan vagyon' amely aziĺtézményekfenntaľtói feladatainak e||átását szo|gáIja, illetve a KIK
területi szervének (a továbbiakban: Tankeriilet) elhelyezéséhezszfüséges ingatlan, a KIK ingyene s hasznźiatába kerĹil.

A Felek

a Törvény 13.$ (2) a) pontja' valamint Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-tęstĹilete 45312012. (XII.12.) számú hatźrozata alapjźn20If. december I3-án átadás-átvéte|i
megállapodáSt kötöttek' amelyben meghatźtrońfü a KIK ingyenes haszĺáIatába kerĹilő ingó és
ingatlan vagyonelemek körét.
A szerződéstźtgyźńképezővagyonelemek ingyenes használatának és mfüödtetésének részletes
szabá|yait a Fe1ek azalábbiak szerint á||apitjákmeg:

A

1.

szerződ'és tárgya

Budapest Józsefizĺĺľosionkoľmányzat 2013. január 01. napjától ingyenes haszná|atba
adta az alábbí kĺjznevelésíintézmények által hasznźit ingatlanokat a KIK részére (az átadott ingatlanok alapterületét, tulajdoni ańnyát,he|yrajzi szźlmát, helyiségek szémát, átađotthelyiségek szźlmát a Képviselő-testület 453120|2. (XI.12.) sz. határozatával jőváhagyott źLtadás- éLtv ételi me gál lap o dás 7. sz. mellékl ete tartaImazza) :

OM azono-

Intézményneve/székhelye

sító

034883

034923

03493f
03492r
034936

Dedk Didk Általlźnos Iskola
1081 Budapest.II. János Pál pźnatér4.

Lakatos Menyhért Altaldnos Iskola és Gimndzium
1086 Budaoest. Bauer Sándor u. 6-8.

Losonci Téri Ahahźnos Iskola
1083 Budapest. Losonci téľ1'

Németh Ldszló Altalónos Iskola
1084 Budapest. Német u. 14.

Molndr Ferenc Magyar-Angol Két TaníttźsiNyelvíĺÁltalónos Iskola
1085 Budaoest. Somowi B. u. 9-15.

rlíu efvdľo s i E

038413

Iskola

g1ls éges

Gyógypedagó g iai Mó dszertani Központ és Áhalónos

1084 Budapest. Tolnai L. u. 11-15.

034931

039690

102s58

Vajda Péter Enek-zenei Altalónos és Spoľtiskola
1089 Budapest, Vajda P. u.25-31.
Jó

a

efv ór

os

i A I apfo k tł Zenem íívés zeti

Is k o l a

1082 Budaoest. Nao u. 33.
ró zs efv ór

osi

P e dag ó g iai S za ks zo lg dl at és P e dag ó g iai I ntézet

1081 Budapest. II. János Pál pápatér 4.

A költségvetési szerv feladatellátására szo|gáló vagyonna|

va|ő ľendelkezési jogot a Budapest

Fővaros VIII. kerülęt Józsefuárosi Önkormáĺyzat vagyonáľól, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló mindenkori hatályos önkormanyzati ręndeletben szabáIyozott
módon és feltételekkel a Józsefuiĺľosi Intézménymfü<ĺđtető
Kĺizpont gyakorolja az a|apítő okirata szeint' valamint a köznevelési intézmények és a mfüödtető költségvetési szerv közĺjtt
létrej ött műkĺ; dt e t és i m e g ál l ap o dá s ťĺgye|embe vételével'

2.

A KIK az

1. pontban felsorolt ingatlanokľa vonatkoző hasznáIati jogźlt az íĺgatlaĺnyilvántaľtásba bej e gy ezteti.

Felek Jogai és kiitelezettségei
Re ndelt et és s z erű has znál

at

3.

A KIK ahaszná|attáľgyátkópcző vagyonelemeket kizĺĺróIagaz intézményekfeladatainak ellátásźtta (ezen belül iľodai és ral<térozási célokľa), iskolai rendezvények megtaľtástra, va|aĺrlint a Tankeľütet feladatainak e||átźĺsára a jelen szeruőďésben szabźiyozotĹ
módon haszná|hatja.

4.

A Pedagógiai Progľamban, az intézmények szervezeti

5.

és múködési szabáIyzatában] hźninélkül, az ott meghatározott tazavaúsa
ellátásának
rendjében meghatározott feladatok
nítási időn kíviil, az onkormányzat ahaszná|attargyźiképezó ingatlant _ a KIK-kel legalźhb 8 nappal koľábbaĺr tĺjľténtegyeztetést követően téľítésmentesenhaszná|hatja
egyéb helyi kĺlzösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából, azt haľmadik
személy részéteaz onkormźnyzat fenntaľtásában lévő JózsefvĺĺľosiIntézménymfü<idtető Központon kereszttil béľbelhaszĺá|atbaadhatja, az ÖnkormźnyzathasznáIati joga az
ingatlan rendeltetés szeruhasznźůatźlhozsziikséges vagyontárgyak ingyenes hasznáIatźra
is kiteľjed. A KIK kijelenti, hogy a köznevelési feladatot e||átő egyes cĺnkoľmányzati
fenntaľtású íntézményekállami ferĺrtaľtásba vételéről szőIő 2012. évi CL)O(XVIII. tĺjrvény 12. $ (5) bekezdés szerintihasznźiati jogáľól alőzsefvźtrosi Intézményműködtető
Központ javźra lemond az 1. pontban felsoľolt ingatlanok és átadott ingóságok tekintetében

A Fęlek megállapodnak abban, hogy

KIK

a hasznáIatba adott ingó vagyont kízárő|ag
az onkoľmźnyzatkozigazgatásíhatárain belĹil hasznáIhatja afeIadata e||átásáĺa. A KIK
legalább 15 nappal korábban köteles az onkormźnyzat engedélyétkérni, ha az íĺgővagyontaľgyakat az onkormźnyzatkozigazgatási teriiletén belül más intézményben kívĺána

ja használni.
6.

Az onkoľmányzat az intézmény kĺiznevelésifeladatainak

7.

A KIK ahaszĺá|atába

8.

Az Önkoľmźnyzathozzájaru| ałlhoz, hogy a KIK az ingatlanok címétaz intézmények,

9.

A KIK köteles

10.

el|átását szolgáló ingó és inel, nem terhelheti meg.
idegenítheti
gatlan vagyon aszerzođésidőtartama alatt nem

á|Iő ingó és ingatlanvagyont haľmadik személy rész&e használatba vagy bérbe nem adhatja, nem teľhelheti meg és nem idegenítheti el. A KIK bínosítja, hogy az onkormźnyzat az ingat|an mfüödtetésével kapcsolatos hirdetményęit az
ingatlanban a közĺjsen meghatźttozott helyen és módon, a KIK által meghatźlrozotĹidőtaľtamban kifüggessze.

illetve a Tankeľület székhelyeként bejegyeńethesse, aztIeve|ęzésébenfeltiintesse.

ahasznáIatábarl á|Iő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel egyutt rendeltetésszerűen, a kozvagyont hasznźtIő személýől elvárható gondossággal, hatékonyan, eneľgiatakaľékosan és költségtakaľékosan, az épi|et hazirendjének,
a vagyonra vonatkozó biĺonsági előírások betartásával, mások jogainak és töľvényes
érdękeinek séľelmenélkül használni.

Amennyiben a KIK a vagyont nem rendeltetésszenĺenhasznáIja vagy rongálja, köteles
az okozottkáľt 30 napon belül az Önkormányzat szárnźra megléríteni.

11.

A

szerzőďés időtaĺtama a\a|Ia KIK felelős az íngatIanrlal kapcsolatos, a tlizvédelmi,
munkavédelmi és környezetvédęlmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásźÉrtés bet.artatásáé-ľt, a KIK megtérítésifelelősséggeL tartozLk az
onkormanyzat fe|é, amennyiben ezen szabályok megszegésľe kerülnek és kar keletke-

zík.

12.

A KIK az íĺgatlarlbaĺńasńőrendszert,

13.

A KIK jogosult

telęfonos és sztlmítőgépes háLőzatot építhetki
emeletek ĺisszekötésévelegyütt. A távkĺĺzlésiszolgáltatóval a KIK az Önkormtnyzattol
függetlenül jogosult a saját nęvére távközlési vonalat bękcittetni és üzemeltetni jelentősebb kríľosodás nélkü|. EzeI<ĺó| előzetęsen k<jteles a HasznáIatba adőt íľásban tĄékoztatni.

rendelkezhet, azonban a szerzőđésmegsziĺnése esetén ezekęt akkor szźů|íthať1ae|,
amennyiben a Ptk. szabźtlyai szerint nem minősülnek alkotórésznek, taľtozéknakés az
eľedeti állapotot

14.

az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon

saj át

Az onkormtnyzat az

kciltségén helyreállítj a.
íngat|anban lévő, a

KIK tulajdonát képező vagyontárgyakért fele-

lősséget nem vállal, kivéve amennyiben a vagyontaľgyban amegáIlapodás 4. pontja sze-

ľinti ĺjnkormányzatihasznźllatből vagy Józsefvárosi lntézménymfüödtetési Központ általi bérbelhaszĺtiatbaađásból eredően esik káľ. A KIK e vagyontáľgyakĺa biztosítást
kĺjthet
Műkodtetői feladatok

15.
16.

A használatba

adott vagyont az Önkorményzat működteti a Jőzsefvźrosi Intézménymű-

kcjdtető Központ irtézményén keresztül.

Az onkoľmáĺyzat a mfü<jdtetés alapjan gondoskodik ahasználatba adott, azintézmény
elhelyezésétszoLgźĺIőingatlan rendeltętésénekmegfelelő, a hatályos köznevelési, iizvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint történő tizemeltetéséről, karbantntásźnő|.

|7. A

miĺködtetés alapjan az onkormtnyzat kĺiteles gondoskođniaz onkoľmźnyzat áIta|
hasznáIatba adott vagyon állagmegóvásĺáľól, karbantartásźnőI, az ingatlanban levő központi beľenđezések,az ezek'hez csatlakozó vezetékľendszerek munkaképes állapotáľól
és az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásźtő|, a Jőzsefvźnosi Intézményműködtető Központ mindęnkori költségvetése függvényében. A Józsefuárosi Intézményműködtető Központ a működtetési feladatokat előre ütemezetteĺ|átja e|. Az állagmegóvási munkálatok szfüségességételőzetesen a KIK kciteles a Józsefuarosi Intézményműködtető K<izpont felé íľásban je|ezli, az á||agmegóvási munkálatokat kizáĺő|ag az
előzetes jelzés aIapjánlźttja eI a Jőzsefvérosi Intézményműk<idtető Központ.

18.

Az Önkoľmźnyzatköteles

a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket,

díjakat

viselni, gondoskodni ahasznáIatba adott ingatlan vagyonvédelméről.

19. Az onkormáĺyzat köteles

ellátni a jogszabźiy aIapjan az önkormźnyzatot terhelő minđenolyan feladatot, amely ahhoz szfüséges, hogy az ingatlanban a kĺjznevelési feladatok megfelelően színvonalon, biztonsággaltĺirténő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek. Ennek keretében a Jőzsefvźnosi lntézménymfüĺidtetőKözponton kęresztül
gondoskodik az intézménytörvényben meghatározott működtetéséről. Az onkormanyzat gondoskodik a köznevelési feladat ęIlátásához sziikséges, onkoľmányzat áIta| átadott technikai berendezések mfüödtetéséro|, a tulajdonában levő taneszkozok javitásáról, karbantartásźrő|, sztikséges eszközök, anyagok, áĺuk, szolgáltatások megrendeléséróI,átadás-átvételérő|,raktátozásától,pótlásaĺól.
10

A külĺin jogszabá|ybanmeghatáĺozott eszközok,taneszktiztjk, felszeľelésekbeszerzesenek költségétaziskoIaigazgatőjánakjavaslataalapján a KIK _ a k<iltségvetésébeneľre
a céIra előkźnyzott keretösszeg erejéig _ ťlnanszitozza. Az e körbe hrtoző (onkormtnyzatá|talí)beszerzések előtt a KIK elntĺkénekelőzetes, íľásbeli jóvźhagyásátbe kell

20.

szerczní.
köznevelési feladat e||źúáshoz véglegesen feleslegessé va|t vagyont _ beleéľwe
a rendeltetésszerii haszná|atmellett ęlhasználódott vagy elavult eszköz<jket is, kciteles az
selejtezési szabályok szerint selejtezni. Az onkoľmźnyzat a KIK javas|atáľa selejtez
évente ktilön eIőte egyeztetett időpontban. KIK k<jzreműkoďík az éves leltarozásbaĺ.

21.

A KIK

22.

Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan ľendeltetésszeru használata érdekében
áľ;alakítźLsimunkákat végezhetnek külön megállapodás alapjźn, mely kitér a kĺiltségek

a

viselésére.

A KIK minden az izeme|tetéssel kapcsolatos

lényeges vá]tozásról írásban, a Józsefváértesítiaz onkoľmźtnyzatot - ahasznźĺ|akeľeszľiil
Kĺĺzponton
rosi Intézményműkĺidtető
tábarl lévő vagyont érintő lényeges változásokat is - avá|tozás bekövetkezésétől szźtmított 5 napon belül. KIK az ingatlan egészétfenyegető veszélyľől és a beállott kárról haladéktalanul írásban éľtesítiaz Önkormźnyzatot a Jőzsęfváĺosi Intézményműködtető
Központon keľesztül és köteles ťúrnia veszé|y elhĺáľításavagy a kaľ következményeinek

23.

elhźtltása éľdekébensztikséges intézkedések megtételét.

Tul aj dono s i ell enőr zé s

24.

Az Önkormanyzat,minttulajdonos, a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Kcizponton kereszttil, a Józsefuárosi Intézménymúködtető Kĺizpont iizemeltetői tevékenységénkívĹil,
évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a KIK mfüĺjdésének
a|apján az átađottingó és ingatlanvagyon tekintetében
zavatásanélkiil, előzetes éľtesítés
e|IenőrziazönkoľmányzativagyonrendęltetésszeriĺhasznáIatát.

A Józsefuaĺosi Intézménymfüödtető Központ munkatiĺrsai az onkoľm tnyzat által kiállítulajdonosi ellenőrzésre jogosultak jelen megállapodás
tott megbízó levéllel ľenđkívüli
a|apjźn:

KIK

hasznźiatźtbaná|Lő ingatlan területéľe' illetve
célúhelyiségeibe belépni és ott tartőzkodní,

a) a

KIK által használĹirodai

és egyéb

b) az ellenőrzés tźrgytůlozkapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektľonikus
adathotdozón tĺĺroltadatokba _ a külĺjn jogszabá|yokban meghatfuozott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával _ bętekinteni'
c) a

KIK a|ka|mazoÍtjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kémi,

đ)az źŃado|t ingó vagyontaľgyak meglététés á|Iagát ellenőrizni.

A

műka

25. I.

úe ft s finans zir

Az

ozas

a

ěftađő onkormanyzat

a Jőzsefuáľosi Intézménymfüödtető Kĺizpont á|tal az

iizemeltetési, működtetési tevékenységeket |átja eI az

alábbi

átađottingatlan és ingó vagyon

tekintetében:

a)

a

koznevelési intézményekzavartalan műktjdéséhez sziikséges épület kaľbantartási

feladatok e||átása,

b) elektľomos energia ellátás köznevelési intézményeken belüli zavartalanságźnak
biztosítása és az izemzav ar elhaľítás.

ll

c) fiĺtése||átás kĺĺznevelésiintézményeken belüli zavartalarlságának biaosítása és az
iizemzav at elhiáľítás,

d) Losonci TéľiÁltalanos Iskolában (VIII. Bp., Losonci tér 1.) esetében a tanuszoda
működésének biĺosítása, mely magélban foglalja a kaľbantartást és az iJzemzavat
elharítást is,

e) Vajda Péter Ének-zenęíAltalános és Sportiskola (VIII. Bp., Vajda P. u. 25-31.)
Spoľtsátoľ múkĺjdésénekbiaosítása, mely magźlbarl foglalja a kaľbantartást és az
lizemzav ar elhĺáľításti s,
f) hulladékkezelés,
g) épület őrzése,
h) technikai szeméIyzet biztosítása (pl.: takarítók, gondnokok, kaľbantaľtók, fiitők,
portások, konyhások)
i) tűzvédelmi feladatok ellátása: tuzo|tő készülékek ellenőrzése, szabványossági
felülvizsgálat és mérés' tuzjeIző ľenđszerműkĺidtetése,karbantartása,
j
vezetékes
telefonok mfüödtetés e, javítása, karbantaľtása,
)
k) informatikai' irodatechnikai eszközĺik karbantartása, j avítása,
1) rovaľ és káľtevő mentesítés,
m) gépészetikaľbantartás,
n) kéményellenőrzés,
o) a k<iznevelési intézményekĺevonatkoző vagyon- és felelősségbiztosítás,
p) szakmai anyagok beszeľzésea tankęriileti ígazgatő megrendelése alapján,
q) gyermekétkeztetés biztosítása,
r) nyári napközis tábor mfüödési feltételeinek biztosítása,
s) önkoľmányzat á|tal átadott eszkĺjzök kaľbantaľtása.

Koltségek viselése
2. Az źúadőonkormźnyzat finaĺszir ozźsźlb
a tartoző kiađások
a) gázener gia-szoIgá|tatás díja,
b) villamos eneľgia-s zolgáItatás díja,
c) távhő-és mele gvíz- s zo|gáItatás dij a,
d) víz-éscsatoľnadíj,
e) tanuszoda miĺködési, üzemeltetési költségei,
f) spoľtsátoľ működési, üzemeltetési költségei,
g) kaľbantaľtási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai tizemęltętési, működtetési
feladatokhoz,
h) egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiađások:szemétszáIlítás, kéménysepľés,rovaľ-és
rágcsálóiľtás, vagyon-és épületbiztosítási díj, veszélyes hulladék kezelése,
műkĺjdtetésselkapcsolatos levelezés, trĺzvédęlmifeladatok e|Iátásáva| kapcsolatos
kiadások, tisztítőszerek, munkaruh a bińosítása,
i) nem adatátviteli cé|iltávközlési szeľződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további
díjak a ľészletessztlmla szerinti haszĺá|at arźnyában, ha azok az izeme|tetéssel és
múkĺjdtetésselkapcsolatban meľiilnek fel,
j) onkoľmanyzat á|tal źľradott fénymásolók, nyomtatók tizemęltetési díjai.
3. Atadó önkoľmanyzat vállalja:

a)

b)

c)

káptalanfiiredi és a magyarkúti táborok igénybevételénekbiztositźsát - a
gyermekvédelmi tĺímogatásokľól,valamint az egyéb gyeľmekjóléti ellátási formákĺól
szőIő 412006. (I.25.) sz. ök. ľendelete a|apjźn - a Jőzsefvaľosban tanuló általános
iskolások részére,
peđagógusnap megszervezése (Jubileumi diplomĺák, kittintetések átadásźxal),
tanévnyitó tinnepség megrendezésének tźlmogatása,

a

12

d) foglalkozás-egészségtigyi feladatok

e)

4.

e||átását

a Jőzsefvźlrosi EgészségtigyiSzolgálaton

kereszttil,
2013. évľetinként vállalt feladatok Íinanszíľozása:
- gyó gysze ręk beszetzésének kciltségei,
- kiemelkedő iskolai rcndenények támogatása,
- törzsgaĺda jutalmak költségei
- országos veľsenyekkel kapcsolatos kiadások,
- internet alapdíjanak kciltsége;
- 19 db mobiltelefon (átadott íntézményenkéntkettő+ tankerĹilet ígazgatőja) előfizętési
díja,
- papír, iľođaszerekköltségei.
Atadó onkormányzat a jóvahagyott koltségvetési előirĺínyzat erejéígfizeti a 2013.
évben.

Az ónevő (K]K) ťĺnaĺszítozásiktirébe tartoző kiadások:

a)
a)
b)

c)
d)
e)

Đ

g)

szakmai anyagok beszeľzésénekk<iltsége,
tantigyi dokumentumok, nyomtatványok költsége,
pedagógiai progľamban szereplő feladatok és a tanulókkal szembeni kĺitelezettségek
költségei (p1. : tanulmanyi kirandulás, feladatlapok fénymásolási kciltsége stb.),
tanulmányi és sportveľsenyek k<iltsége,
könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszeruése és k<iltsége,
telefondíj (részletes szźtmlaszerinti arányban),
intemethaszná|at (alapdíjon felüli k<iltsége),
egyéb, az cinkormányzatťĺnanszírozásíkörébe nemtaÍtozó kiadás.

5. Átadó onkoľmányzatot - Rendelet szerinti - megillető bevételek:
egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kárténtés, ha a tanuló, oktató, vagy
a szakmai munkát kisegítő szeméIyzet a mfüödtető vagyonában okoz kétrt, a fenntartó

a)

á|tal szervezeIt programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a jaľulékos

b)

I

c)

]
i

d)

e)

'
i

i
i
i
,
l

iizemeltetési költségek megtérítésévelĺjsszefüggő egyéb költségek),
az tizemeltetéssel, mfüödtetéssel összefüggően továbbsztlmlázott (közvetített) szolgáltatások értéke,
azizemeltetett vagyonnal, eszközĺikkel ĺisszefüggésben felmerĹilt bérleti díjbevétel (így
különö sen az esrkozbérIet)
az intérsnényiellátási díjaknak (így kiilönösen a szakmai tevékenységgelĺisszefüggő
vagy bźnatpéľzbevéte|tandíjnak, térítésidíjnak, továbbá a kötbér, egyéb kríľtérítés
l00yo)'
esetben
díjak,
amely
(kivéve
térítési
az étkezésiszemélyi
ének) 30o/o.a
általĺĺnos forgalmi adó visszatéľtilései,visszatérítéseia mfüĺjđtetőönkormźnyzat felelősségi körébe tartozőan vásaľolt, I<lszźlmlázott, értékesítetttermékek és szolgáltatások
után, beleértve a fordított adó miatti visszatérĹĺléseketis.

A Tankeľtilet

tevékenységéhez tartoző költségek az alábbiak szerint keľiilnek meghatározźsra:

épiiletüzemeltetési költségek (villamos energia-szo|gáItatás díja, gázenergia-szolgá|tatás díja,
1ávhő-és melegvíz szo|gá|tatás díja, kéményseprés,ľovaľ-éstágcsźůőirtás, vagyon-és
epiletbiztosítási díj, veszélyes hulladék kezelése, épület őrzési,takałítási díj, karbantaľtási díj,
kéményseprői đíj,egyéb, üzemeltetéssel kapcsolatban ^felmeriilő költség viselése a
tulajdonos/használók áLta| az épületben elfoglalt terület (m2) szeľint, a víz- és csatoľnadíj,
valamint a telefon, telefax, internet díjalétszźmaĺiínyosankerĹil megosztásra je|en szeruődés
aIáirásźnaknapjátő|.
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A

szerző dés megszĺĺnése

A

26.

szerzođéstFęlek a szerzőďés aláírás napjatőI haÍározat|an iđőtartamĺakötik. Jelen
szęrződés hatá|ya kiteľjed a szerzőďés aláirását mege|ozően átadott vagyonelemekľe is.
A szerződés megszúnik, ha az átadott ingatlanok mindegyikében megszuĺĺkaz á||ami
k<jznevelési feladat ellátása. A szerzodés az ađottingatlanok esetében megsziinik,Ila az
állami köznevelési feladat ellátása jelenszerzódés kĺirülírtingatlanban megszűnik.

27.

Amennyiben a szęrzóďést a KIK egyoldalúan meg kívanja sztintetni, köteles azingatlarl
és ingóságok átadásának lebonyolítáSának időľendjét ęlőzetesen az onkormźnyzatta|
egyeztetĺĺ.

28.

A KIK

29.

Amennyiben a KIK az írásbe|í fę|sző|ítását követő 8 napon beltil nem száI|ítja el ingóságait, az onkoľmányzatjogosult a KIK-nek azingatLarlban lévő vagyontźlrgyait a KIK
kĺiltségéneIszá|Iíttatni, és megfelelő helyen történő rckttrozástról a KIK költségén
gondoskodni.

ahasznźrlati joga megszűnése esetén - az onkormtnyzat eltérő írásbeli nyilatkozatakívételével- a megszúnésenapjáig köteles azingat|arú kiüľíteni és azt tiszta, ľendelteté s sze ru hasznźiatra alkalmas állapotban az o nkorm ány zat t észéte vi s szaadni.

Egyéb ľendelkezések
30.

Kapcsolattaľtók kijelölése: Felek a mfüĺjdtetési feladatok, illetve a haszná|at onkormźnyzat által történó e||ęnőrzése soľán kapcsolattaľtóként az altlbbi személyeket jelölik
meg:

onkormánvzat: đr.}y'részźrErika a|jegyző
Elérhető

sé g e : 4 5 9

-22|2, meszaľe@j ozsefu

aro

s.hu

mfü<jdtetési kérdésben:Szendreiné Erős Hajnalka, a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető

Kcizpont igazgatőja
Eléľhetősége : 3 03

-1

1

60, szhai ni@i ozsefu aľos.hu

KIK: Szabóné Fónagy Erzsébet tankerületi igazgatő
Elérhető

sé ge : +3

6 30

3

83 9

482, eľzsebet. fonagy@klik. gov. hu

A kapcsolattaľtók személyébenbekövetkezo véitozásról Felek egymást íľásban éľtesítik.

31.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerzĺĺdésbőladódó, vagy azza| kapcsolatban felmeriilő vitfü at v agy nézetkülĺinb sé gek et tźrgy alások útj án ľendezi k.

32. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irźnyadők.
33. Szęrzőđő Felek a szerzódést egyĹittesen elolvastĺík, és a közös

értelmezést követően,

mint akaľatukkal mindenben megegyezot, cégszerrĺen a|áirták.

A

szeruódés 9 oldalbó| áII, 7 megegyező példanyban készĹilt, (4 példány KIK-et, 3 pélđany
pedig az onkoľmányzatot illeti) és elvźiasńhatat|anńszétképeziaz I. pont szerinti kĺjznevelési intézmények - 20|2. decembęr 31. foľdulónapi - leltári vagyonjegyzékei.

T4

Kelt: Budapest' 2013. március

Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

Szabĺóné Fĺínagy Elzsébet tankeriilet

Onkoľmányzat
p

énzngyi ellenj egyzés :

igazgató
p énzngy í e ll enj

e

KlK

gyzé s :

Paľis Gyulĺĺné pérungyi ĺjgyo sztáIyv ezető

KIK

Riman Edina jegyző nevében

KIK

és megbízásából

Dr. Mészar Erika a|jegyző
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