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a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg 
Intezmenyfenntarto Kozpont kozott kotendo 2014. evi megallapodas modositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a 301/2014. (V. 
22.) hatarozattal j6vahagyta a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat (a 
tovabbiakban: Onkormanyzat) es a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont kozott a 
koznevelesi intezmenyek finanszirozasa targyaban k6tend6 megallapodast. A megallapodas 
szerint az Onkormanyzat Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 8. melleklete 5. sora terhere 
25 000 000 forint osszegii tamogatast nyiljt a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont 
Budapest 10. Tankeriilete (a tovabbiakban: KLIK) reszere. 

A KLIK kepviseleteben Nemeth Laszlo tankeriileti igazgat6 kerte a megallapodas 10. 
pontjanak (,,A tamogatas nem hasznalhat6 fel a diak sportegyesuletek elnoke es a versenyekre 
felkeszito pedag6gusok ber es berjellegii kifizetesere. ")m6dositasat, tekintettel arra, hogy e 
pont ertelmeben a Diaksport Egyesiiletekben tevekenyked6 tanarok es edz6k reszere nem 
tudja kifizetni a 2014. januar-majus id6szakban megtartott sportfoglalkozasok dijat. 

A Megallapodas 10. pontja helyebe az alabbi szoveg lep: 

10. Amennyiben a tamogatasb61 ber es betjellegii kifizetesre keriil sor, a Tamogatott koteles a 
felhaszmilasr61 a 3. melleklet szerint elszamolni. 

II. Hatasvizsgalat 

A nemzeti k6znevelesr61 sz616 2011. evi CXC. torveny (a tovabbiakban: Nkt.) 27. § (11) 
bekezdese alapjan az iskola a nappali rendszerii iskolai oktatasban azokban az osztalyokban, 
amelyekben kozismereti oktatas is folyik, azokon a tanitasi napokon, amelyeken kozismereti 
oktatas folyik, megszervezi a mindennapos testnevelest legalabb napi egy testneveles 6ra 
kereteben, amelyb6llegfeljebb heti ket 6ra iskolai sportkorben val6 sportolassal valthat6 ki. 

Az Nkt. 27. § (13) bekezdese ertelmeben a legalabb negy evfolyammal miik6d6 iskola 
biztositja az iskolai sportkor miikodeset. Az iskolai sportkor feladatait - az iskolaval kotott 
megallapodas alapjan - az iskolaban miikod6 diaksport egyesiilet is ellathatja. Az iskolai 
sportkori foglalkozasok megszervezesehez - sportagak es tevekenysegi formak szerint 
letrehozott iskolai csoportonkent- hetente legalabb ketszer negyvenot perc biztosithat6. 

A sportkori foglalkozasokat olyan szakedz6 vagy a sport teriileten meghatarozott kepesitessel 
rendelkez6 szakember is vezetheti, aki a fels6oktatasi intezmeny altai szervezett, legalabb 120 
6ras pedag6giai tovabbkepzesben vett reszt. 



A neveh~si-oktatasi intezmenyekben pedag6gus-munkakorokben dolgoz6 pedag6gus heti 
teljes munkaidejenek nyolcvan szazalekat, azaz 32 6rat (a tovabbiakban: kotott munkaido) az 
intezmenyvezeto altai meghatarozott feladatok ellatasaval koteles tolteni [Nkt. 62. § (5) 
bekezdes]. 

A teljes munkaido otvenot-hatvanot szazalekaban, azaz 22-26 6raban (a tovabbiakban: 
nevelessel-oktatassal lekotott munkaido) tan6rai es egyeb foglalkozasok megtartasa 
rendelheto el [Nkt. 62. § (6) bekezdes]. 

A pedag6gusok elomeneteli rendszererol es a kozalkalmazottak jogallasar61 sz616 1992. evi 
XXXIII. torveny koznevelesi intezmenyekben torteno vegrehajtasar61 sz616 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Vhr.) 17. § (2) bekezdes b) pontja szerint sportkor, 
tomegsport foglalkozas a tantargyfelosztasban tervezheto, rendszeres nem tan6rai foglalkozas. 

A pedag6gus szamara a kotott munkaidonek nevelessel-oktatassal le nem k6t6tt reszeben, 
azaz 6-10 6raban elrendelheto peldaul: az intezmeny kulturalis es sporteletenek, 
versenyeknek, a szabadido hasznos eltoltesenek megszervezese; eseti helyettesites; a 
nevelotestiilet, a szakmai munkakozosseg munkajaban torteno reszvetel [Vhr. 17. § (1) 
bekezdes]. 

A pedag6gus munkakorben alkalmazottak reszere a garantalt illetmenyt az Nkt. 7. melleklete 
szabalyozza. 

2014/2015. 
2013/2014. tanev tanev 

Diaksport Egyesiilet sport sport iskola letszama 
%-os 

tervezett sport 
csoportok csoportban a (2013. okt 1-jei megoszlas 

csoportok 
szama tanulok szama adat) szama 

F6nix DSE (Janikovszky Eva 
13 315 792 40% 10 

Altalanos Iskola) 

Bem DSE (Bem Jozsef 
5 85 213 40% 4 

Altalanos Iskola) 

Harmat DSE (Fekete Istvan 
3 93 477 19% 4 

Altalanos Iskola) 

Kada Klein Trade DSE (Kada 
7 198 416 48% 6 

Mihaly Altalanos Iskola) 

Montensi DSE (Szervatiusz 
9 202 414 49% 8 

Jen6 Altalanos Iskola) 

Start DSE (Harmat Altalanos 
9 140 540 26% 8 Iskola) 

Szent Laszlo DSE (Szent 
13 275 633 43% 10 

Laszlo Altalanos Iskola) 

~uri DSE (Keresztury Dezs6 
8 172 386 45% 6 

Altalanos Iskola) 

Ujhegy~Sibrik DSE (Szechenyi 
II 325 492 66% 8 Istvan Altalanos Iskola) 

Szent Laszlo Gimnazium DSE 9 360 811 44% 3 

Kertvarosi Altalanos Iskola 
4 243 299 81% 8 

Sport Kor 

6sszesen 91 2 408 5 473 44% 75 

A sport csoportokra vonatkoz6 adatokat Nagy Jstv(m a Kobimyai Duiksport B1zottsag elnoke bocsatotta a 
rendel kezesilnkre. 



A jogszabalyi komyezetb61 az deriil ki, hogy az intezmenyeknek sportkoroket kell 
mukodtetni. Ez alapvet6en nem val6sul meg. A sportkori feladatokat ellathatja diaksport 
egyesiilet is az iskolaval kotott megallapodas alapjan. 

A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkorrnanyzat vagyonar61 sz616 23/2013. (V. 30.) 
onkorrnanyzati rendelet 32. §-a ertelmeben az 6nkorrnanyzat altai mukodtetett koznevelesi 
intezmeny hasznalataban lev6 vagyonelem naptari even beliili hasznalatba adasar61 a 
jogosultsagokat a jegyz6 gyakorolja, ezert a 2014/2015. tanevre vonatkoz6an sziikseges a 
diaksport egyesiiletek es az iskolak kozotti megallapodasok feliilvizsgalata, illetve azok 
szi.ikseg szerinti m6dositasa. 

Allaspontom szerint szi.ikseges a diaksport egyesi.iletek tamogatasanak ujragondolasa a 
koznevelesi torveny, valamint a pedag6gusok el6meneteli rendszerer61 sz616 korrnanyrendelet 
fegyelembevetelevel. 

III. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkorrnanyzat Kepvisel6-testiilete meghozza az 
el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatokat. 

Budapest, 2014. junius , {I:;'~ 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 

Dr. za 6 Krisztian 
jegyz6 

Kovacs Robert 



I. melleklet az elote1:jeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. (VI. 26.) hatarozata 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg 

Intezmenyfenntarto Kozpont kozott a koznevelesi intezmenyek finanszirozasa 
targyaban kotendo 2014. evi megallapodas modositasarol 

1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testi.ilete a Budapest 
Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat es a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont 
kozott a koznevelesi intezmenyek finanszirozasa targyaban kotend6 megallapodast az 1. 
melleklet szerinti tartalommal j6vahagyja. 

2. A Kepviselo-testi.ilet felkeri a polgarmestert az 1. pont szerinti megallapodas alairasara. 

3. A Kepvisel6-testi.ilet visszavonja a Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat 
es a Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozpont kozott a koznevelesi intezmenyek 
finanszirozasa targyaban kotendo 2014. evi megallapodasr61 sz616 301/2014. (V. 22.) 
hatarozatat. 

Hatarido: 
F eladatkoreben erintett: 

2014. julius 18. 
a human szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penzi.igyi Iroda vezet6je 



--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1. me!h.>k!et a . ..1201.:1. (VI. 26.) KOKT hatarozathoz 

TAMOGATASI SZERZODES 

amely letrejott egyreszrol a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
(szekhelye: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29., PIR szama: 735737, bankszamlaszama: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, kepviseli: Kovacs Robert polgarmester) mint tamogato (a 
tovabbiakban: Onkormanyzat ), 

masreszrol a Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont (szekhelye: 1051 Budapest, Nador 
utca 32., adoszama: 15799658-2-41, eloiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-
00331786-00000000, AHT azonositoja: 335262, statisztikai szamjele: 15799658-8412-312-
01, kepviseli Nemeth Laszlo tankeriileti igazgato) mint tamogatott (a tovabbiakban: KLIK 
vagy Tamogatott, egyi.ittesen: Szerz6d6 Felek) 

kozott az alulirott napon, helyen es feltetelekkel: 

1. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
Kepviselo-testiilete .. ./2014. (VI. 26.) hatarozata alapjan megallapodast kot a nemzeti 
koznevelesrol szolo 2011. evi cxc. torveny 74. § (6a) bekezdes alapjan a - koznevelesi 
intezmeny altai ellatott feladatokhoz igazodo - miikodtetes egyedi feltetelei targyaban. 

2. A Szerz6d6 Felek a jelen megallapodasban szabalyozzak a koznevelesi intezmenyek 
miikodtetesevel es fenntartasaval kapcsolatos koltsegek viselesenek egymas kozotti 
megosztasat. 

3. Az Onkormanyzat a miikodtetesi feladatai koreben a Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol szolo 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati 
rendeletben meghatarozott eloiranyzat erejeig a koznevelesi intezmenyek miikodtetesevel 
kapcsolatban ellatja az alabbi feladatokat: 

a) Uszodai vegyszer beszerzese es a vizminoseg vizsgalatanak biztositasa, 
b) Toner beszerzese, 
c) Az Onkormanyzat miikodteti es karbantartja az intezmeny feladatellatasahoz 

ingyenesen hasznalatba adott eszkoz-parkot. A KLIK elozetes keresere es 
jovahagyasaval beszerzi az intezmeny miikodesehez sziikseges tovabbi 
eszkozoket, felszereleseket, azzal, hogy az Onkormanyzat altai beszerzett, a 
nevelesi-oktatasi intezmenyek miikodteteserol szolo 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendeletben meghatarozott eszkozok es felszerelesek finanszirozasa a KLIK 
feladata, 

d) Adatatviteli celu tavkozlesi szolgaltatas biztositasa, 
e) Virusirto beszerzese, informatikai es halozatbiztonsaggal kapcsolatos szoftverek 

frissitese, 
f) Orzes-vedelem biztosit<isa, 
g) Uzemkeptelen eszkozok, berendezesek bevizsgalasa. 

4. A KLIK - amennyiben igenyli a beszerzes lebonyolitasat - az Onkormanyzat reszere 
penzeszkozatadassal elore biztositja az alabbi feladatok fedezetet. Az eszkozok beszerzese es 
atadasa az Onkormanyzat feladata: 

a) Oktatasi celra hasznalt vegyszerek beszerzese, 
b) Irodaszer, papir beszerzese, 
c) Oktatasi celu toner beszerzese, amennyiben az onkormanyzati miikodtetesi 

feladatokra forditando keretet meghalado forras nem all rendelkezesre, 



d) Egyeb szakmai anyagok beszerzese, 
e) Kis erteku targyi eszk6zokb61: 

ea) Butor, textiliak beszerzese, 
eb) 0 gyviteli es szamitastechnikai eszkozok beszerzese, 
ec) Gepek, berendezesek beszerzese, 
ed) Oktatasi celu es egyeb eszkozok beszerzese, 

f) Nyomdai szolgaltatasok. 

5. Az Onkormanyzat az egyiittmukodes kereteben vallalja, hogy tamogatast nytijt a KLIK 
Budapest 10. Tankeriilete reszere. A Tamogatas osszege a 2014. evben 25 000 000 Ft, azaz 
huszonot milli6 forint, amelynek fedezete a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 8. 
melleklet 5. soraban biztositott. 

6. A tamogatas formaja vissza nem teritend6 tamogatas. A tamogatott tevekenyseg 
kormanyzati funkci6 szerinti besorolasa: 

a) 081043: iskolai diaksport tevekenyseg tamogatasa- 7 460 000 Ft, 
b) 091220: koznevelesi intezmeny 1-4. evfolyaman tanul6k nevelesevel, oktatasaval 

osszefiigg6 mukodesi tamogatas - 8 000 000 Ft, 
c) 092120: koznevelesi intezmeny 5-8. evfolyaman tanul6k nevelesevel, oktatasaval 

osszefiigg6 mukodesi tamogatas- 8 068 000 Ft, 
d) 092260: gimnazium es szakipari iskola tanul6inak kozismereti es szakmai elmeleti 

oktatasaval osszefiigg6 mukodtetesi feladatok - 1 4 72 000 Ft. 

A polgarmester jogosult a tamogatott tevekenysegek kozotti atcsoportositast - a KLIK 
kerelmere- engedelyezni. 

7. A tamogatas felhasznalhat6 az Onkormanyzat altai mukodtetett iskolakban az alabbi 
felosztas szerint: 

a) a diaksport, es diakolimpia feladataira, tanulmanyi versenyek tamogatasara 
(nevezesi dij, versenyre torten6 csoportos utikoltseg elszamolas, versenyen reszt 
vev6 tanul6k dijazasa), 

b) a Diak Sport Egyesiiletek es az Iskolai Sport Korok tamogatasara, (sportszer, 
sportfelszereles vasarlasa, felujitasa, tagdij, sportpalya felujitas, karbantartas, 
testnevel6 tanarok tovabbkepzese ), 

c) a Diakonkormanyzat es a Kobanyai Diaktanacs tamogatasara, az iskolaszek, a 
sziil6i szervezet mukodesi kiadasara, 

d) a Pedag6giai Napok tamogatasara, 
e) a Pedag6giai Programban meghatarozott iskolai szakmai programok es szakmai 

anyagok vasarlasara, 
f) a sport- es oktatasi eszkozok vasarlasara, 
g) az egyes sajatos koznevelesi feladat teljesitesehez keszitett kerettantervek 

Pedag6giai Programba val6 beepitesehez sziikseges pedag6gus tovabbkepzesek 
tamogatasara , 

h) a Tamop-3.4.4/B/08/2-KMR Orszagos Tehetsegsegit6 Hal6zat kialakitasa -
Egyiittmukodes a Kobanyai Tehetsegekert palyazat fenntartasi koltsegeire a 
K6banyai Nevelesi Tanacsad6, a K6banyai Szent Laszlo Altalanos Iskola, a 
K6banyai Harmat Altalanos lskola reszere, 
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i) a Tamop-3.4.1.B-11/l-2012-0009 Migrans hatterii tanul6k nevelesenek es 
oktatasanak segitese palyazat megval6sitasi es fenntartasi koltsegeire a K6banyai 
Szent Laszlo Altalanos Iskola, a K6banyai Bem J6zsef Altalanos Iskola reszere. 

8. A KLIK jogosult a 7. a) es b) pontban meghatarozott feladatok teljesitese soran harmadik 
szemellyel is szerz6dest kotni. 

9. A polgarmester jogosult a 7. pontban meghatarozott celt61 elter6 felhasznalast engedelyezni 
a KLIK irasbeli kerelme alapjan. 

10. Amennyiben a tamogatasb61 ber es berjellegii kifizetesre keriil sor a Tamogatott koteles a 
felhasznalasr61 a 3. melleklet szerint elszamolni. 

11. A tamogatas foly6sitasa a szerz6des mindket fel altai torten6 alairasat kovet6 15 napon 
beli.il tortenik a KLIK altai megadott fizetesi szamlara torten6 atutalassal. 

12. A KLIK a tamogatas felhasznalasar612014. december 31-eig koteles tetelesen elszamolni 
es beszamol6t kesziteni az Onkormanyzat reszere. A KLIK koteles visszafizetni egy 
osszegben a tamogatas fel nem hasznalt, illetve nem szabalyszeriien elszamolt osszeget, 
valamint nem a 8. pontban meghatarozott tamogatasi celra felhasznalt reszet az elszamolasra 
rendelkezesre al16 hatarid6 - 2014. december 31. - elteltet kovet6 30 napon beliil (illetve az 
elszamolast kovet6 els6 kepvisel6-testiileti iilest koveto 15 napon beliil), valamint kesedelmi 
kamatkent a tamogatasi osszeg atutalasanak napjat61 a visszafizetes napjaig a jegybanki 
alapkamat ketszereset. 

13. A penziigyi elszamolashoz a KLIK koteles az Onkormanyzat altai meghatarozott es 
elektronikusan rendelkezesre bocsatott szamlaosszesit6t (a szerzodes 2. melleklete) hasznalni, 
valamint csatolnia kell a szamviteli, penziigyi teljesitest igazol6 dokumentumok hitelesitett 
masolatait (szamla, szerzodes, egyeb szamviteli, illetve penziigyi teljesitest igazol6 
bizonylatok) az 1. mellekletben meghatarozott m6don. A KLIK kepviseloje az elszamolas 
f6osszesit6jen alairasaval igazolja, hogy a tamogatast a szerz6desben meghatarozott celra 
forditotta, az elszamolas iratai val6sak, es iizleti konyveiben valamennyit nyilvantartja a ra 
vonatkoz6 szamviteli szabalyok szerint. 

14. A tamogatas felhasznalasar61 a KLIK beszamol6t keszit, amelyben ismertetni kell a 
tamogatas rendeltetesszerii felhasznalasat, a tamogatasb61 megval6sitott feladatokat. Az 
Onkormanyzat a kifizetett osszeg felhasznalasat jogosult ellenorizni, az ellenorzest a KLIK 
koteles elosegiteni az adatoknak, iratoknak az ellenor rendelkezesere bocsatasaval. 

15. A KLIK a tamogatas felhasznalasar61 koteles elkiilonitett szamviteli nyilvantartast 
vezetni, tovabba a tamogatassal kapcsolatos iratokat, valamint a tamogatas felhasznalasat 
alatamaszt6 dokumentumokat, szamviteli bizonylatokat az Onkormanyzat altai torteno 
j6vahagyast61 szamitott tiz evig meg6rizni. 

16. A KLIK a szerz6desben rogzitett adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok orzesi helyeben bekovetkezett valtozast nyolc napon beliil koteles irasban 
bejelenteni az 6nkormanyzat reszere. 
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17. A nemzeti koznevelesrol sz616 torveny vegrehajtasar61 sz616 229/2012. (VIII. 28.) Korrn. 
rendelet alapjan a KLIK az intezmenyi ellatasi dijak, (kiilonosen tandij, teritesi dij) 30%-at 
atutalja az 6nkonnanyzat 11784009-1551 oooo szamu szamlaszamara az alabbi utemezesben: 

a) az elso felevi beveteleket 2014. julius 31-eig, 
b) a harrnadik negyedevi beveteleket 2014. okt6ber 31-eig, 
c) a negyedik negyedevi beveteleket 2015. januar 31-eig. 

18. A Szerz6d6 Felek ajelen szerzodest 2014. januar 1. napjat612014. december 31. napjaig 
terjedo hatarozott idotartamra kotik. A kovetkezo evi szerz6desr61 a Szerz6d6 Felek az 
onkorrnanyzat koltsegvetesenek elokeszitese kereteben egyeztetnek. 

19. Kapcsolattartasra es ellenorzesre jogosult az Onkorrnanyzat reszerol 
a) a Kobanyai Polgarrnesteri Hivatal Human Iroda Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoport es 
b) a Bel so Ellenorzesi Csoport. 

Kapcsolattartasra jogosult a KLIK reszerol Nemeth Laszlo tankeruleti igazgat6. 

20. A KLIK kepviseloje kijelenti, bogy 
a) a KLIK megfelel a rendezett munkaugyi kapcsolatok kovetelmenyenek, 
b) a KLIK a nemzeti vagyonr61 sz616 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. 

pontja szerinti atlathat6 szervezet, 
c) a KLIK nem all jogeros vegzessel elrendelt vegelszamolas, felszamolas alatt, ellene 

jogeros vegzessel elrendelt csodeljaras vagy egyeb, a megszuntetesere iranyul6, 
jogszabalyban meghatarozott eljaras nines folyamatban, 

d) a kozpenzekbol nytijtott tamogatasok atlathat6sagar61 sz616 2007. evi CLXXXI. 
torveny 6. §-aban foglalt kizar6 korulmenyek a KLIK-kel szemben nem allnak 
fenn, 

e) a KLIK-nek nines lejart koztartozasa, valamint 
f) a KLIK a tamogatas tekinteteben ad6levonasi joggal nem rendelkezik. 

21. A 20. pont a-e) alpontjaban foglalt korulmenyek nyilatkozat szerinti fennallasa a 
tamogatas nytijtasanak feltetele. 

22. Az Onkormanyzat jogosult a szerz6dest61 irasban azonnali hatallyal elallni, ha a KLIK 
vonatkozasaban az alabbiak koziil barmelyik feltetel bekovetkezik: 

a) a 20. pont a-e) alpontjaban foglalt korulmenyeiben bekovetkezett valtozas miatt a 
tamogatasra nem lett volna jogosult, 

b) a tamogatott tevekenyseg megval6sitasa meghiusul, 
c) szerzodesszegest kovet el, es akadalyozza a tamogatas felhasznalasanak ellenorzeset, 

vagy elmulasztja a 16. pontban foglalt bejelentesi kotelezettseget, illetve a 13. es 14. 
pontban foglalt elszamolasi es beszamolasi kotelezettseget. 

23. Elallas eseten a tamogatas teljes osszeget vissza kell fizetni az errol sz616 ertesites 
kozleset koveto 15 napon belul a jegybanki alapkamat ketszeresenek megfelelo mertekli 
ugyleti kamattal egyiltt. A hatarido elmulasztasa eseten a kesedelemmel erintett naptari felev 
elso napjan ervenyes jegybanki alapkamattal megegyezo merteku kesedelmi kamatot is fizetni 
kell. 

24. A szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi 
V. torveny vonatkoz6 rendelkezesei az iranyad6ak. 
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26. A jelen szerzodes ot oldalon ot peldanyban keszult, amelynek elvalaszthatatlan reszet 
kepezi az 1. es 2. melleklet. 

27. A Szerzodo Felek jelen szerzodest elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal 
mindenben egyezot jovahagyolag al::'tirjak. 

Budapest, 2014. 

Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai 
Onkormanyzat 
Kovacs Robert 
polgarmester 

Penzugyi ellenjegyzes: 

P{mdine Csemak Margit 
irodavezeto 

Szakmai es jogi szignalo 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 

Dr. Boldog Krisztina 
jogtanacsos 

Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont 
elnoke 

Marekne Dr. Pinter Aranka 

Penzugyi ellenjegyzes 

Ohih Gabome 
gazdasagi elnokhelyettes 

Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont 
Budapest 10. Tankerulete 

Nemeth Laszlo 
tankeruleti igazgato 
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I. melleklet a tamogatasi szerzodeshez 

Az elszamohisi kotelezettseg teljesitesenek m6dja 

1. A KLIK az eredeti szamlara kezirassal ravezeti, vagy az erre a celra elkeszitett belyegz6 
lenyomataval feltunteti -meg megklildes el6tt - az alabbi tartalmu szoveget: 
,A kifizetest a megallapodas targyara elklilonitett tamogatasi 6sszegb61 fedeztem, amely a 
Budapest F6varos X. kerulet K6banyai Onkonnanyzat 2014. evi k6ltsegveteser61 sz616 
2/2014. (II. 20.) onkonnanyzati rendelet alapjan kerult foly6sitasra." 
Ezt k6vet6en alairasaval, belyegz6lenyomataval ellatja. 
A KLIK koteles a szamla melle a szerz6dest, a megrendelest illetve a kifizetest igazol6 
bizonylatot csatolni. 

2. Az 1. pontban foglaltaknak a szamlara t6rten6 ravezetese utan az eredeti szamlakr61 a 
tamogatott fenymasolatot keszit. A masolt szamlara a k6vetkez6 szoveget vezeti ra: 
,A szamla az eredetivel mindenben megegyez6 hiteles masolat." 
Ezt kovetoen alairasaval, belyegzolenyomataval ellatja. 

3. A penzugyi elszamolashoz az elszamolni kivant kiadasok szamviteli bizonylatainak adatait 
tartalmaz6 szamla6sszesit6 eredeti, a tamogatott altai cegszeruen alairt peldanyat kell 
bekiildeni. A penzligyi elszamolashoz beklildendo szamviteli bizonylat-masolatokat 
sorszamozni kell a szamla6sszesit6 sorrendjevel megegyezoen, hogy a teteles ellen6rzes soran 
a koltsegek, kifizetesek egyertelmuen azonosithat6ak legyenek. Tovabba a szamla6sszesit6 
szerinti azonos sorszammal ellatott dokumentumok csoportositva keruljenek benylijtasra, pl. a 
szamla6sszesit6ben az 1. sorszarnmal rendelkez6 szamla mogott megtalalhat6 legyen 
ugyanezen szamlahoz kapcsol6d6 kifizetest igazol6 dokumentum, szerz6des, targyi eszkoz 
vasarlasa eseten a bevetelezesi leltari bizonylat vagy eszkoz-nyilvantartasi bizonylat 
hitelesitett masolata is. 
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2014. evi elszamohis osszesitoje 

Feladat, tevekenyseg a Tamogatasi szerzodes 7. pontja szerint 

a) a diaksport, es diakolimpia feladataira, tanulmanyi versenyek tamogatasa (nevezesi dij, 
versenyre tOrteno csoportos utikoltseg elszamolas, versenyen reszt vevo tanulok dijazasa), 

b) a Diak Sport Egyestilet es az Iskolai Sport Korok tamogatasa, (sportszer, sportfelszereles 
vasarlasa, felujitasa, tagdij, sportpalya felujitas, karbantartas, testnevelo tanarok tovabbkepzese), 

c) a Diakonkormanyzat es a Kobanyai Diaktanacs tamogatasara, az iskolaszek, a sztiloi 
szervezet miikodesi kiadasa, 

d) a Pedagogiai Napok tamogatasa, 

e) a Pedagogiai Programban meghatarozott iskolai szakmai programok es szakmai anyagok 
vasarlasa, 

f) a sport- es oktatasi eszkozok vasarlasa, 

g) Az egyes sajatos koznevelesi feladat teljesitesehez keszitett kerettantervek Pedagogiai 
Programba valo beepitesehez sztikseges pedagogus tovabbkepzesek tamogatasa , 

h) a Tamop-3.4.4/B/08/2-KMR Orszagos Tehetsegsegito Halozat kialakitasa- Egylittmiikodes a 
Kobanyai Tehetsegekert palyazat fenntartasi koltsegeire a Kobanyai Nevelesi Tanacsado, a 
Kobanyai Szent Laszlo Altalanos Iskola, a Kobanyai Harmat Altalanos lskola reszere, 

i) a Tamop-3.4.1.8-11 /1-2012-0009 Migrans hatteri.i tanulok nevelesenek es oktatasanak 
segitese palyazat megvalositasi es fenntartasi koltsegeire a Kobanyai Szent Laszlo Altalanos 
lskola, a Kobanyai Bern Jozsef Altalanos lskola reszere. 

Osszesen 

2/a. melleklet a tamogallisi .cer=ddeshe:: 

Tamogatas Vissza fizetes 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 25 000 000 



2 h. melh'kler u !dmogu/asJ 1:er::odL;.1hc:: 

Tiimogatasi szerzodes 
lntezmeny A sziimla 

E megnevezese Termek vagy OszegE!b61 a ... 7, pontja szerinti Fizetes m6dja Sziimla vegOsszege N amelyhez a Szamla szama Szamla klbocsat6ja szolgaltatils Szamla kelte Teijesites ldopontja Fizetesl hatilrido tamogatasra 1! tevekenyseg (atutalas/keszpenzes) (Ft) 0 tevekenyseg megnevezese elsz.tmolt Osszeg 1/) megnevezese 
fFtL___ 

1. 
0 0 

2. 
0 0 

3. 
0 0 

4. 
0 0 

5. 
0 0 

6. 
0 0 

7. 0 0 

8. 
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9. 0 0 

10. 
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11. 
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12. 
0 0 

13. 
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14. 
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15. 
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16. 
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17. 
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18. 
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19. 
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20. 
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21. 
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22. 0 0 

23. 
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24. 
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25. 
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26. 0 0 

27. 
0 0 

28. 
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31. 0 0 

Osszesen 0 0 



BCr Cs bCrjellegii kifizctCsek tCtcles elszilmohisa 

lntCzmCny 

,!j ) Foglalkozast ) a foglalkozas ) megnevezese I" foglalkozasonl a megtartott 

1 
2! vezetO szemCiy amelyhcz a rCszt vevO foglakozbok 

c}.; neve 
megnevezCse 

tevCkenysCg tanul6k szama szama 
kapcsol6dik 

4. 
-
5 
-
6 
-
7. 
-
8 
-
9 
-
10 
-
II 
-
12. 
-
13 
-
14 
-
15 
-
16 
-
17 
-
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-
19. 
-
20 
-
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-
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-+ 

OSSZESEN I I 

foglalkozas 
6radija 

megbiz<lsi szerzOdes esetCn 

•~egbfziisi dij lj;lrulCk Osszegcl a ta~nogatii~b61 
osszcgc (Ft) (Ft) k1tizett d1j 

osszesen (Ft) 

0 0 0 

Szamla 
szama 

~ 

Sziimla 
kibocsiit6ja 

Szolmla 
kelte 

v<lllalkozits1 szerz6dCs esetCn 
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idOpontja 

FizctCsi I FizetCs mOdj<t 
hat<iridO (lltutal;is/kCsz;lCnz 

es) 

3 mcl/,'klet a ((/mogalifSI s::crditk•1he:: 

Sziimla 
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(Ft) 

0 
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