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Előterjesztés c.t. Jvl 
a Képviselő-testület részére 

az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Szent László 
Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő szerződésről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és az ATV Zrt. között 2012. 
április 2-án kötött szerződést akként módosítja, hogy az Önkormányzat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban: Fenntartó) mint a Szent László Gimnázium 
fenntartójával külön megállapodást kössön a Gimnázium által végzendő feladatok pénzügyi 
támogatása tárgyában. 

A megállapodás tartalmazza az Önkormányzat és a Fenntartó feladatait a Gimnázium 
műsorkészítési feladatainak ellátása érdekében, valamint rögzíti az Önkormányzat anyagi 
támogatásának kereteit. 

II. Hatásvizsgálat 

A szerződés megkötésével az Önkormányzat biztosítja a diákok részére a pedagógiai programban 
előírt gyakorlat megszerzését a műsorkészítés során. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013 ( .. )határozata 

az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Szent László 
Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő szerződésről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a Szent 
László Gimnázium műsorkészítési feladatai tárgyában kötendő megállapodást az l. melléklet 
szerint jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



l. melléketa . ..12013. (!!21.) KÖKThatározathoz 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
képviseli: Kovács Róbert polgármester 
PIR száma: 735737 
adószáma: 15735739-2-42 
bankszámlaszáma: 11784009-15510000 
statisztikai számjele: 15735739-8411-321-01 
mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. 
képviseli: Németh László tankerületi igazgató 
adószáma: 15799658-1-41 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint fenntartó (a továbbiakban: Fenntartó, együttesen: Szerződő Felek) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

l. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és az ATV Zrt. 2012. április 2-án 
közműsor készítésére és szolgáltatására szerződést (a továbbiakban: Közműsorszerződés) 
kötött, amelynek módosításában az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Fenntartóval mint a 
Kőbányai Szent László Gimnázium (a továbbiakban: Gimnázium) fenntartójával szerződés 
kötésére a Gimnázium által végzett feladatok pénzügyi támogatása tárgyában. 

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Gimnázium tömegkommunikáció szakra vonatkozó 
pedagógiai programja megvalósításához, a tanulók középfokú jártasságának - a szakma 
valamennyi részterületén: fotózás, riportkészítés, filmkészítés, újságírás- megszerzéséhez az 
Önkormányzat biztosít lehetőséget a Közműsorszerződés keretében a Gimnázium diákjai 
részére híradónként 12 percnyi sugárzásra alkalmas műsor készítésével. 

3. A 2. pontban foglaltak figyelembevételével az Önkormányzat vállalja, hogy a Gimnázium 
részére a műsor készítésében résztvevő diákoknak és szaktanárnak mindösszesen havi l O OOO 
Ft, összesen ev1 120 OOO Ft összeget biztosít a műsorkészítéshez szükséges 
telekommunikációs szolgáltatás igénybevételére. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szorgalmi időn kívül a műsorkészítésért havonta 150 OOO 
Ft összeget biztosít a Fenntartó részére. 

5. A tanulók testi épségéért, valamint a forgatások során használt eszközökért a Fenntartó 
felel. A Fenntartó gondoskodik a tanulók személyes biztonsága érdekében a Gimnázium 
házirendjében foglaltakat betartatásáról. 



6. Az Önkormányzat gondoskodik a 2. pontban meghatározott anyagok elkészítéséhez 
használt eszközök karbantartásáról, javításáról az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
bevonásávaL 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak. 

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2013. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

.................................................. 
Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

Dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 

Budapest, 2013. 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapest 10. Tankerülete 

Németh László 
tankerületi igazgató 


