
-j/t
&ffi.€mw'"$.wwmffi &w

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Kénviselő-testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefuárosi Intézményműködtető Kĺlzpont a|apítő okiľatának és szervezeti és műkĺjdési
szabáIyzatánakmódosíttsavźl|tsztikségesséaza|ábbiakmiatt.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő testiilete a 475120|2.
(XII. 1 9.) számí határ ozatźlban döntött:

1) a Raoul Wallenbeľg Szakközépiskola és Szakiskola kozétkeńetését (a Gyvt 151. $ (2)

bekezdése), mint kötelező feladatot 2013' janutĺr 0I. ĺapjátől ellátja az a|ábbiak
szerint:

a) a Jőzsefuárosi Irtézményműködtető Központ tevékenységét kiegészíti az állami
intézményťenntartó központ á|ta| fenntartott nevelési-oktatási intézmények
kozétkeztetésének biztositásáva|, a fovárosi önkormźnyzat saját tulajdonában álló
ingatlanban műkodő nevelési-okt attsi intézmények kivételével,

#ĺé KHäHTT

lTu'!r,

Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2013 ' január 23. .. ...... sz.
napirend

Táľgy: Javaslat a Jőzsefvźlľosi Intézményműktidtető Kiizpont alapítĺó okiratának és

Szeľvezeti és Miĺktiđési Szabálvzatának módosításáľa

A napirendet aylk/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszeľtilminŐsÍtęIt
szav azatrobb sé g sztik s é ge s.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezí X
Határ ozati j av asIat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gáitatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testtiletnek az e|oterjesztés megtárgya|ását.

2013 JAľ'l 14
ĺ',



2) felkéri a lőzsefvárosi Intézményműkodtető Kĺizpont vezetőjét a Képviselo-testület
2013. január havi első rendes üléséľe az alapítő okirat, SzMSz módosításának
elkészítéséľe.

Továbbá a bejegyzést kovetően rendelkezésľe ál1 máľ az iĺtézmény törzskönyvi azonosító
szttma, az iĺltézmény bankszámIaszáma' valamint az intézmény adőszáma is, valamint
sziikséges az Alapítő okirattal összhangba hozni az irtézmény feladatainak szakfeladat
szerinti besorolását is.

A Józsefuárosi Intézménymrĺkcidtető Központ alapító okiľatának és szetvezeti és működési
szabá|yzatźnak módosíttsapénzigyi fedezetet nem igényel. Az okiratok az előterjesztés 1-4.

mellékletét képezik.

Äz áIlaĺnhźĺztntźső| szőIő 20T1. évi CXCV. tv. 9.$ (1) bekezdés a) pontja, va|amiĺÍ, a
Magyarország he|yi ĺinkormányzatairőI sző|ő f0I1. évi CLXXXX. törvény 42. s 7 ' pontja
alapjan a Képviselő-testiilet áIta| a|apított intézmény szeľvęZeti és mfüödési szabá|yzatát a
képviselő testület hagyja jővá'

A képviselő-testület hatáskĺjľe az áIlar'ĺlhźtztartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV. tv. 8.$ (1)

bekezdés b) pontján, (5) bekezđésén és 9.$ (1) a) pontján, valamint a Magyarországhe|yi
onkoľmanyzatairő| szőIő f0I1. évi CLXXXIX. toľvény 42. $ 7. pontjában foglaltakon alapul.

Mindezek a|apj án kérem az alźlbbi hatőĺ o zati javas 1 at elfo g adás át.

Ha,rÁnoza.Tl JAvASLAT

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefvźrosi Intézményműkĺidtető Központ alapítő okiratot módosító okiľatát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új a|apítő okiratźń az
előteľjesztés I-2. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalornmal elfogadja 20t3.
januźlr 24. napi hatá||y a|,

2. a lőzsefvárosi Intézményműködtető Kĺizpont szewezeti és működési szabáIyzatát
módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új
szewęzęti és múködési szabźtlyzatźú az előterjesztés 3-4. sz. mellékletébęn foglaltak
szerintitartalomma| jőváhagy ja20l3. jaĺuár24-eíhatáLlya|,

3. felkéri a polgármestert a hatźlrozat I. és2. pontja szerinti okiľatok a|áírásźna'

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2013. január 23.

Budapest, z)I3.január 1 0.

Törvényességi ellenőrzes :

Rimán Edina
jegyzti

nevében és

Śuł- Td{'{
Sántha Péteľné
alpolgármester

4o
aljegyzó

^ąďv
'./



1. sz. melléklet

ĺózsBľvÁnosr INTÉZMENYMÚKoDTETo KoZPoNT
ALAPÍTó oKIRATÁT MoDoSÍľó oxrn,ł.ľ

1. Az a|apítő okirat mrídosító okiľatának bevezető része:

,,Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros onkormányzattnak Képviselő-testülete az
áI|anháztartásról szóló 20II. évi CXCV. töľvény 8. $ (1) bekezdés b) pontja és (5)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az áIlaĺnhaztaľtásról szóló törvény végrehajtásárő|
szőllő 368120II. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. $ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommaI, a
szakfe|adatrendről és az áIlaľ;ŕ;ráztarttsi szakágazati rendről szóló 5612011.(XII.31.) NGM
rendelet a|apján az alábbi Alapító okiľatot adja ki:''

helyébe az a|ábbi sziiveg lép:

,, Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefváľos onkormónyzatának Képviselő-testülete a
Mag/arország helyi onkormányzatairól szóĺó 20] ]. évi CLXXXIX. törvény 42' s 7. pontjában,
az államháztartásról szóló 20]1. évi CXCV' torvény 8 s G) bekezdés b) pontja és (5)

bekezdésében kapott felhatalmazás aĺapján, az áĺlamháztartásról szóló törvény
végľehajtásáról szóĺó 368/2011. (XII.3].) Korm' rendelet 5 s (1)-(2) bekezdése szeľinti
tartalommaĺ, a szalcfeladatrendről és aZ államháztartási szakógazati rendľől szóló
5 6/2 0 ] 1' (XII. 3 1 .) NGM ľendelet alapj án az alábbi Alapító okiľatot adj a ki :,,

2. Aza|apítő okiľat 8. pontja. A költségvetési szeľv közfeladat^3 - az alábbi sztiveggel
egésziil ki:

,' Az álĺami intézményfenntartó kozpont óltaĺ fenntartott neveĺési-ohatási intézmények
kozétkezt eté s éne k biztosítás a az alábbi intézményre vonatkozóan :

o Raoul Wallenberg Szakkazépiskola és Szakiskola,,

Záradék

A Józsefuárosi Intézménymiíködtető Központ alapító okiratát módosító okiľatát Budapest
Fővaľos VIII. kerütet Jőzsefvtĺrosi onkormányzat Képviselő-tesťtilete ...l20I3.(I.23.)
számuhatározatáva|2013. január24.hatáIlya|hagýa jővá.

Budapest, 201,3 . január

Rimán Edina
jegyzo

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



2.sz. melléklet

JoZSEFVÁnosr INTÉZMÉNYMUKODTETO KOZPONT
ALAPÍTO OKIRATA

(egységes szerkezet)

Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsefváros onkormányzatanak Képviselő-testtilete a
Magyaľország be|yi önkormányzatairő| sző|ő 201I. évi CLXxXx. totvény 42. $ 7.
pontjában, az á||anháztartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV' törvény 8. $ (1) bekezdés b) pontja és
(5) bekezdésében kapott fe|hata|mazás aIapján, az á||aĺĺ,lháztartásrőI sző|ő tĺĺrvény
végľehajtásttrő| szőlő 36812011. (XII' 31.) Koľm. ľendelet 5. $ (1)-(2) bekezdése szeľinti
tartalommal, a szakfęIadatľendről és aZ á||amhtntartźsi szakágazati rendről szőIő
5612011.(XII.3 1.) NGM rendelet a|apjtln az alábbi Alapító okiľatot adja ki:

1. A költségvetési szeľv megnevezése:
Központ

A kiĺltségvetési szeľv ľiividített neve:

Józsefvárosi

JIK

Intézményműkiidtető

2. A ktiltségvetési szerv székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 84.

A kiiltségvetési szeľv telephelyei:

1082 Budapest, Baross u.91-93.

1082 Budapest, Baross u. 111/b.

1089 Budapest, Bláthy o. u. 35.

1086 Budapest, Csobánc u. 5.

1086 Budapest, Dankó u. 31.

1 086 Budapest, Koszoľiĺ u. 14-16.

1086 Budapest, Koszorú u. 15.

1081 Budapest, Kun u. 3.

1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.

1088 Budapest, Riíkóczi út 15.

1087 Budapest'Szénados út 14.

1087 Buđapest,Sztzađos út 8-12'

1083 Budapest, Szigony u. 18.

1083 Budapest, Tömő u. 38/A

1 086 Budap est, Szúz u, 2.

1084 Budapest, Tolnai Lajos t.7-9.

1084 Budapest, Víg u. 10.

1089 Budapest, Vajda P. u. 37.

1081 Budapest, II. János Pá|pápatér 4'

1083 Budapest, Losonci téľ 1.

1084 Budapest, Német u.14.



5.

1084 Budapest, Német u, 12.

1084 Budapest, Jőzsef u.22.

1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3I.

1086 Budapest, Baueľ Sándor u. 6-8.

1086 Budapest, Baueľ Sándor u. 4.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.

1082 Budapest, Nap u. 33.

3. A ktiltségvetési szerv alapításának időpontj az f0I2. december 10'

4. Alapítói jogokkal felľuházott irányítő és felügyeleti szeľvének neve, székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefuáros ÖnkormtnyzaténakKépviselő-testülete

1086, Budapest, Baross u.63-67.

Fenntaľtó neve' székhelye:

Budapest Főváro s VIII. keriilet Józsefu áro s onkorm éľ'y zata
1086 Budapest, Baľoss u.63-67.

A ktiltségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy

A kiiltségvetési szerv illetékessége, műkiidési kiiľe:

Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefváros onkormányzatźnakkozigazgatási tertilete

A kiiltségvetési szeľv közfeladata:
A kĺjznevelési intézmények funkcionális, gazďáIkođźsi feladatainak ę||źúźsa, a
működtetés biztositása az alábbi ĺjnállóan műkodő, önkormányzati fenntartású
intézmény ekĺe vonatk o ző an..

o GYEREK-VIRÁGNapkozi otthonos ovoda
o Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda
o Katica Bĺjlcsőde és Napközi otthonos óvoda
o KINCSKERESO Napközi otthonos ovoda
o Koszorú Napközi otthonos óvoda
o MesepalotaNapközi otthonos óvoda
o Napľaforgó Napközi otthonos Ővoda
. Napsugár Napközi otthonos óvoda
o Pitypang Napközi otthonos ovoda
o Százszoľszép Napközi otthonos óvoda
o Szivárvány Napközi otthonos ovoda
. ľł-ľl-rA Napközi otthonos óvoda
o Varunk Rád Napközi otthonos óvoda

A felelősségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás ľendjét egytittműködési
megállapod ás szab tiy ozza.

6.

1

8.



A köznevelési intézmények funkcionális feladatainak ellátása, a működtetés biztosítása
az aIélJobi állami fenntartású intézményekľe vonatkozőan:

o Deák Diák Általanos Iskola
o Losonci teľi Általanos Iskola
o Németh Lász|ő Altalános Iskola
o Molnár Feľenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvĺĺ Általános Iskola
. Vajda Péteľ Ének-zeneíÁltalános és Spoľtiskola
o Lakatos Menyhéĺt Józsefuárosi Általános Múvelődési Központ
. Józsefuárosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszertani Központ és Altalános Iskola
o Jőzsefvárosi Zeneiskola
. Jőzsefvárosi Egységes Pedagógiai SzakszoIgá|at és Szakmai SzolgáltatőIntézmény

Az áIlami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézméĺyek
kozétkeztetésénekbiztosításaaza|ábbiintézményrevonatkozőan:

o Raoul Wallenberg Szakkĺizépiskola és Szakiskola

al A ktiltségvetési szeľv alaptevékenysége:

Az intézmény fő fe|ađata a kozfeIaďatot ellátó köznevelési intézmények szakmai
feladatellátásźlhoz szükséges eszközök beszerzése, épületek, berendezések, felszerelések
karbarfiartźtsa, felújítása, cseľéje, az épületek üzemeltetése, a közétkeztetés eIltúása, a
pénztigyi-számviteli_gazđtikođźsi_tervezésifeladatokelIźtása'

ĺI|arnhaztartásí szakágazati besoľolása :

841116 onkoľmĺĺnyzati, va|amint többcélú kistéľségi tarsulási intézményeket
e||átő, ki segíto szo|gtiatai

Aziĺtézményalaptevékenységeti|aIrlháztartásiszakfeladatrendszerint:

8 1 1 000 
"i;:T:ľ,#,:ffił:::"é."* aritása,

karbarÍarttlsi feladatok el|átása,
ingatlanok kezelése, tizemeltetése,
gépjaľmu üzemeltetés,
p oľtaszo 1 gá1 at bizto sítása,
fozó és melegítő konyhák üzemeltetése,
eszközök, készletek beszerzése.

Ezen a szakfe|ađaton kiadás nem számolható el, ha más szeľv részére
végzi ugy, hogy nem keletkezik közöthik elszámolási viszony.

412000''Ę'ääľ 
lltľľ.*:'".íi[:"

680002 Nem lakóingatlanbérbeadása' üzemeltetése'

889101 Bĺjlcsődei ellátás
- szakmai eszkozök beszerzése.
- étkeztetés,
- épületéneküzemeltetése,fenntartása.

8 5 1 000 óvodai nevelés intézmény einek, pro gramj ainak komplex támo gatźsa



8510i 1,85 1012,851013 szakfeladatba nem sorolható bevételek és

kiadások

851011 óvodai nevelés
szakmai eszkozok, berendezések, felszeľelések beszerzése,
karb arńartás a, felúj ítás a,

ágazati szaŁ-ĺlai j el l e gtĺ b evétel ek é s kiad ás ok,
épület műkö dtetése, karb antartĺísa, fenntartása.

851012 Sajátos nevelési igényu gyermekek óvodai nevelése, elltńása
szakmai eszkĺizök, beľendęzések, felszeľelések beszerzése,
karb aĺtartźts a, felúj ítás a,

_ ágazatĺ szakmai jellegű bevételek és kiađások,
- épületműködtetése, karbantartása, fenntaľtása.

562912 óvodai intézményiétkeztetés
térítési díj,
vásárolt élelmezés,
konyhai szeméIyzet bére, j áruléka, j uttatásai,
konyha üzemeltetése, eszkĺizök, berendezések, felszeľelések

b eszer zé se, karb arltartás a, fe lúj ítás a.

852000 Alapfokú oktatási intézméĺyeinek programjainak komplex támogatása
szakmďl eszközök, beľendezések, felszęrelések beszetzése,
karb antartźls a, felúj ítás a,

_ tĺgazati szakmai jellegti bevételek és kiadások,
- épület múkcidtetése, kaľbantaľtása, fenntartása.

85201t Általános Iskolai tanulók nappali rendszeľrĺ nevelése, oktatźsa I-4
évfolyam

- szakmai eszkĺjzök, beľendezések, felszęrelések beszerzése,
karb antartźls a, felúj ítása,

_ ágazatí szakmai jellegű bevételek és kiadások,
_ épületműködtetése, kaľbantaľtása, fenntartása.

852O2I Általá''os Iskolai tanulók nappali ľendszerű nevelése, oktatása 5-8

évfolyam
- szakmai eszközök, beľendezések, felszerelések beszerzése,

karb antartása, felúj ítás a,

- ágazatí szakmai jellegrĺ bevételek és kiadások,
- épiiletmúködtetése, karbantaľtása, fenntaľtása'

8520If Sajátos nevęlési igénytĺ általános iskolai tanulók nappali rendszeríĺ
nevelése, oktatása 1-4 évfolyam
_ szakmai eszkĺjzĺjk, berendezések, felszerelések beszerzése,

karb antarttls a, felúj ítás a,
_ ágazati szakmai jellegú bevételek és kiadások,
- épület műkö dtetés e, karb arúaftźsa, fenrftartása,

85f0f2 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali ľendszeľiĺ
nevelése, oktatása 5-8 évfolyam

szakmai eszközĺlk, beľendezések, felszerelések beszetzése,
karb antartás a, felúj ítás a,

ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
- éptiletműkĺjdtetése, kaľbantartása, fenntaľtása.

852031 Alapfokú művészetoktatás zęneművészeti ágban



sza\<Ínai eszkĺjzök' berendezések, felszeľelések beszetzése,
karb arfiartás a, felúj ítás a,

ágazaÍi szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület működtetés e, karbantartása, fenntartása.

853000 Középfokú oktatás intézményeinek, progľamjainak komplex tźtmogatása

8531 1 1 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás
szakmai eszkozök, beľendezések, Íblszeľelések beszetzése,
katb antarttls a, felúj ítás a,

ágazati szak'rnai j el l e gű b evéte l ek é s ki adás ok,
épület múködteté se, karb antartása, fenntaľtása

8531 14 Gimnáziumi felnőtt oktatás
szahnai eszkozok, berendezések, felszerelések beszerzése,
karb antartás a, felúj ítás a,

ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület műkö dtetése' karbantartása, fenntartása.

856000 oktatástkiegészítőtevékenységekkomplextámogatása

856011 Pedagógiai szakszolgáItatótevékenység
szakmai eszközcik' berendezések, felszeľelések beszerzése,
karb afiartás a, fe lúj ítás a,

ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület műkö dtetése, karbantartása' fenntartása.

562913 Iskolaiintézménviétkeztetés
térítési díj,
vásárolt élelmezés,
konyhai szemé|yzet béľe, j áruléka,
konyha üzemeltetése, eszkcizök, berendezések, felszerelések
beszerzése, kaľbantaľtása, felúj ítása.

562917 Munkahelyi étkeztetés (étkeztetés biztosítása saját dolgozőkrészére)
téľítési díj,
vásaľolt élelmezés,
konyhai szeméIy zet bére, j aľuléka,
konyha üzemeltetése, eszközök, berendezések, felszerelések
b e szet zése, karb aŃartźls a, felúj ítás a.

692000 Számviteli, könywizsgá|ői, ađőszakéľtői tevékenység
JIK saját szervezetének kiadásai.

Ezen a szakfelađaton kiadás nem számolható el, ha más szerv részére
végzi úgy, hogy nem, keletkezikkozottiik elszámolási viszony.

89044I Rĺjvididőtartamúkclzfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
idotartamú közfo glalk ońatása

890443 Egyébközfoglalkoztatás

b/ A költségvetési szerv vá||a|kozálsi tevékenységet nem folytathat.



9. Gazdálkodási besorolása:

onállóan múködő és gazdálkodó költségvetési szeľv

Kiilön megállapodás a|apján eIlátja az a|ábbi önállóan működő költségvetési szervek
p énzigy i- gazđas ági tevékeny s é gét :

. GYEREK-VIRÁGNapköziotthonosovoda (1082 Baľoss u.9I-93; Baross u.

111/B)
o Hétszínvirág Napkĺĺzi otthonos óvoda (1081 Kun u. 3.)
o Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda (1089 Vajda Péter u. 37-39')
o KINCSKERESŐ Napközi otthonos óvoda (1089 Bláthy ottó u. 35')
o Koszoľú Napkclzi otthonos ovođa (1086 Koszoľú u.14-16. és Koszorú u.15.)
. MesepalotaNapkdzi otthonos ovoda (1085 Somogyi Bélau. 9-15.)
o Napraforgó Napközi otthonos óvoda (1084 Tolnai u.7-9. és Vígh u.10.)
. NapsugáľNapközi otthonos óvoda (1086 Dankó u.31.)
o Pitypang Napkclzi Otthonos Ovoda (1087 Százaďos u, 14, és Szźnaďos u. 8-

12.)
o Százszorszép Napközi otthonos ovoda (1086 Szuzl.2.)
o Szivárvány Napközi otthonos óvoda (1083 Szigony u. 18. és Tĺjmő u. 38/a)

. ľÁ-TI-KA Napközi otthonos óvoda (1088 Rákóczi út 15.)

o Váľunk Rád Napkĺizi otthonbs ovoda (l086 Csobanc u. 5.)

10. A feladatellátást szolgálĺí tinkormányzatĺ vagyon' valamĺnt vagyon feletti
ľendelkezés joga:

A feladatok ellátásahoz az iĺtézmény rendelkezésére állnak a Budapest Józsefuaľosi
onkormanyzat vagyoĺźrő|, valamint a veľsenyeztetés és a helyi költségvetési szervek
beszerzési eljaĺás szabá|yafuől szóló 37l2003.(vII.07.) rendeletben szabáIyozottak
a\apjarl az a|ábbi he|yrajzí szźlmu ingatlanokon a funkcionális (étkeztetés, takaútás,
kaľbantartás, portaszolgźiat, pénzngyi-gazdaságí) feladatok elltttásź.ŕ;roz sztikséges

ingatlanok valamint a|e|tár szerinti taľgyi eszkĺjzök.

A Budapest VIII. kertileti ingatlan-nyilvántaľtás szeľinti

Ingatlan címe hrsz. alapteľĺilet m2

1082 Budapest, Baross u. 84.

1082 Budapest, Baross u.9I-93.

1082 Budapest, Baross u. 111/b.

1089 Budapest, Bláthy o. u. 35.

1086 Budapest, Csobánc u. 5.

1086 Budapest, Dankó u' 31.

1086 Budapest, Koszoĺú u. 14-16.

1086 Budapest, Koszorú u. 15.

3s2s4l0lN3

357281231N1

3s728130

357281271N1s8

35728/11

38599/3

3s908

35484

3s286

35270

506

743

I 856

375

1 856

94r

968

134r

1008

34r
9



1081 Budapest, Kun u. 3.

1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

1087 Budapest,Százados út 14.

1087 Budapest,Százađos út 8-12.

1083 Budapest, Szigony u. 18.

1083 Budapest, Tömő u. 38/A

1 086 Budap est, Szúz u. 2.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

1084 Budapest, Víg u' 10.

1089 Budapest, Vajda P. u. 37.

1081 Budapest, II. János Pá|pápatér 4.

1083 Budapest, Losonci téľ 1.

1084 Buđapest, Német u. 14.

1084 Budapest, Német u.12.

1084 Budap est, Jőzsef u' 22.

1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3I.

1086 Budapest, Baueľ Sándor u. 6-8.

1086 Buđapest, Bauer Sándor u. 4.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.

1082 Budapest, Nap u. 33.

34756

36465

36463

36545

38871

3888r/2

36136/r

36139/3

35263

348031r

34814

38579

34694

35728132

349r5

34914

349T6

38603/1

38603/2

35095

35087

3480312

3570r

412

2976

2564

1937

2583

If87

1101

2445

2TI4

971

380

6613

1944

7913

r649

551

538

I ha 683

1491

2027

350

2238

rt57

11. A kłiltségvetési szeľv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény élén az iĺtézményvezetó (igazgatő) á11. A költségvetési szerv vezetőjét
Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete
nyilvános páIyázat iftjáĺ bízza meg a kozalkaImazottak jogállásáróI szőIő |992. évi
XXXIII. töľvény, valamint a kcjzalkalmazottak jogállásĺĺľó| sző|ő 1992. évi )c(Xm.
töľvény végrehajtásárő| sző|ő 77ll993. (V. 12.) Korm. rendelet figyelembevételével
Az intézmény vezetője magasabb vezető beosztású kozaLka|mazott, tekintetében a
munkáltatói jogokat Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuaľos onkormáĺyzattnak
Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakoľolja.

A ktiltségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozĺó foglalkoztatási jogviszonyok
megieltilése:
A foglalkońatottak foglalkoztatása közalka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében torténik, rájuk a közalkalmazottak jogtilásańl szóló 1992. évi )o(X[I.
tcĺľvény, valamint a töľvény végrehajtásárőI sző|o 77lI993, (V' 12.) Koľm. ľendeletben,
tovźhbá a munka töľvénykönyvéről szőlő 2012' évi I. töĺvényben foglaltak aZ
iľányadók.

12.

l0



Az egyéb jogviszonyľa a munka törvénykönyvéről sző|ő 2012. évi I. töľvényben, a
Polgári Töľvénykönyvľől szőIő 1959. évi. IV. tcirvényben foglaltak azirányadők,
A foglalkońatottak felett a munkáltatói jogokat azintézmény vezetóje gyakorolja.

13. A költségvetési szeľv képviselete:

A költségvetési szeľv vezetője, valamint az áIta|amegbízottintézményi dolgozó.

Záradék

A Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ a|apítő okiľatát Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuarosi onkormtnyzat Képviselő-testülete ...l20I3. (I.f3.) számuhatározatával 2013,
j anuár 24' hatá||y aI hagýa j őv á.

Budapest, 2013.január

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté

polgármesteľ

1l1t



Függelék

Székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 84.

Helyiségek Helyiségek száma

isazsatői iroda I

helvettesi iľoda 2

sazdasási iľoda a
J

oénztár I

Ĺieyvíteli helyisés a
J

iktató 1

poľta

mele sítőkonvha. étkezó 2

5|tözo f
hide s-mele g vize s zlłhany ozó 2

személvzeti WC f
Ĺisvfél WC 2

irattár I

raktár 2

|ársva|ő 1

:svéb:

t2



Helyiségek Helviséeek száma

1082 Budapest,
Ra.ľoss u. lĺl/h.

L082 Budapest,
Baľoss u.91-93.

osooortszoba T 4

tornaszoba I
1I

lo gopédiai fo gIa|koztató, egyéni I

feilesztő szoba I

iátszóudvar 1 1

óvodavezetői iroda I

óvodavezető-helyettesi iroda I

ovodatitkáľi iroda 1

nevelőtestületi szoba I 1

orvosi szoba I I

syermeköltoző 4 4

sveľmekmosdó. WC 4 4

felnőtt öltöző 2 2

elkülönítő szoba 1 1

főzőkonyha

melesítőkonvha I 1

tálaló-mosogató, ezen belül felnőtt I I

felnőtt mosdó 1 1

felnőtt WC 2 2

mosléktároló 1 1

ruktár I

szertćr I

I3



1089 Budapest, Bláthy ottó u.35.

Helvisések Helvisések szźlma

:sonortszoha 5

lornaszoba

lo gopédiai fo glalkoztató, egyéni

feileszto szoba 1

iátszőudvar 1

5vodavezetői iroda 1

5v o dav ezeto.helyettes i iľoda

łazdasási v ezetői ir o da 1

nevelőtestületi szoba

rrvosi szoba

Evermekölttiző 4

qyermekmosdó, WC 4

felnőtt oItoző I

:lkülönítő szoba I

főzókonyha

melesítőkonyha I

tálaló-moso satő. ezen belül felnőtt 2

felnőtt mosdó

felnőtt WC 2

mosléktáľoló I

raktźt I

szerttr I

t4



1086 Budapest, Csobánc u. 5.

Helvisések Helviséeek száma

csoportszoba 5

tornaszoba I

lo gopédiai fo g|aIkoztató, egyéni I

feilesztő szoba 1

iátszóudvar 1

ővodavezetői iroda I

óvodavezető-helyettesi iľoda

sazdasási vezętői fuoda 1

nevelőtesttĺleti szoba 1

orvosi szoba 1

svermeköltöző J

svermekmosdó. WC 2

felnőtt o|tozó I

elkiilönítő szoba 1

főzőkonyha

melesítőkonvha 1

tálaló-moso Eatő, ęzęn belül felnőtt

felnőtt mosdó

felnőtt WC J

mosléktároló

raktár 2

szertár 1

15



1086 Budapest, Dankó u.31.

Helvisések Helvisések száma

c,soportszoba 4

tornaszoba

1o gopédiai ťo gla|koztató, e gyéni

feilesztő szoba I

iátszóudvar 1

ővodavezetői iľoda 1

óvodavezető-helvettesi iroda

sazdasásí vezetői iro da

nevelőtestületi szoba I

orvosi szoba I

evermeköltöző +̂

sveľmekmosdó. WC 4

felnőtt oltozó I

lkülonítő szoba

főzőkonyha

melesítőkonvha I

tálaló-moso satő. ezen belül felnőtt 2

felnőtt mosdó I

felnőtt WC 2

mosléktaľoló

ru|ďź"r 1

szerttr

16



1086 Budapest, Koszoľú u. 14-16.

Ilelvisések Helyiséeek száma

osoportszoba 4

tomaszoba 1

1o sopédiai fo e|alkoztató, egyéni 1

feilesztő szoba I

iźńszőuđvar f
ővođavezetői iľoda I

őv o ďay ęzető -helyettesi iro da

zazđasási vezető i iľoda I

nevelőtestületi szoba

orvosi szoba 1

svermeköltöző 4

qyeľmekmosdó' WC 4

felnőtt o|toző 2

olkülönítő szoba

főzőkonyha

melesítőkonyha I

tálaló-moso gatő. ezęn belül felnőtt 1

felnőtt mosdó 2

felnőtt WC 2

mosléktaľoló

rakttr I

szerttr

tl



1081 Budapest, Kun u.3.

Helyiséeek Helvisések száma

;soportszoba At

tornaszoba

1o sooédiai fo slalkoztató. esvéni

feilesztő szoba

itúszőudvar I

ivodavezetői iroda 1

5v o dav ezető -helvettesi iľoda

sazđasási vezetői iľoda

nevelőtestiileti szoba I

crvosi szoba

svermekoltöző 2

sveľmekmosdó. WC 2

felnőtt o|toző 2

lkülönítő szoba

fozőkonyha

melesítőkonvha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 2

felnőtt mosdó I

felnőtt WC 2

mosléktaroló 1

raktár I

szęrtát I

18



1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.

Helyiségek Helvisések száma

csoDortszoDa 5

toľnaszoba I

logopédiai foglalkoztató, egyéni

feileszto szoba I

iátszóudvar L

óvodavezetői iroda I

óvodavezető-helvettesi iroda
qazdasási v ezetői ír o da I

nevelőtestületi szoba I

cľvosi szoba
qvermeköltöző 5

svermekmosdó. WC 5

felnott o|toző 1

lkülönítő szoba 1

főzokonvha

melesítőkonvha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt

felnőtt mosdó 1

felnőtt WC 4

mosléktároló I

raktár 2

szertźł 1

T9



1088 Budapest' Rákócziŕlt |5.

Helyiségek Helyisések szźlma

csoportszoba 5

tornaszoba

lo sopédiai fo slalkoztató. esvéni

feilesztő szoba 1

iátszóudvaľ 1

óvodavezetői iroda I

óvodavezető-helvettesi iľoda

sazđasźLsí v ezetői k o đa

nevelőtestületi szoba I

oľvosi szoba ( és elkülönítő)

svermeköltöző 5

gyeľmekmosdó, WC 4

felnőtt oltoző I

elkülönítő szoba

főzókonyha

melesítőkonvha I

tálaló-moso satő. ezen belül felnőtt I

felnőtt mosdó I

felnőtt WC a
J

mosléktaľoló

raktźlr 2

szertáĺ

20



1087 Budapest, Százados út 14.

Helviségek Helyisések száma

csoportszoba 4

tornaszoba 1

lo sopédiai fo slalkoztató. eeyéni I

feilesztő szoba I

iátszóudvar 2

ivodavezetői iroda I

őv o dav ezető -helvette si iľoda

sazdasási v ęzetői ir o da 1

nevelőtestületi szoba 1

oľvosi szoba 1

sveľmeköltöző 4

svermekmosdó. WC 5

felnőtt oItoző 1

elkülönítő szoba

főzőkonvha

melesítőkonvha

tálaló-moso Eatő, ezen belül felnőtt 1

felnőtt mosdó I

felnőtt WC 4

moslékÍároló I

ruktár

szertź.ĺ 1

2I



Helyiségek
Helvisések szźtma

1083 Budapest,
Szigony u. 18.

1083 Budapest,
Ttimő u.38/A

:soportszoba 4 3

tornaszoDa

logopédiai foglalkoztató, egyéni

feilesztő szoba I I

iátszőuďvar 2 2

5vodavezetői iroda I

5vodavezető-helvettesi iroda

zazdasási vezetői iľoda I

nevelőtestületi szoba

rrvosi szoba 1

svermekoltöző a
J

a
J

gyermekmosdó, WC 3
a
J

[elnőtt oltözo 1 1

:lkülĺlnítő szoba 1

főzokonvha

melegítőkonyha I I

tálaló-mosogató, ezen belül
felnőtt

felnőtt mosdó I I

felnőtt WC f 2

mosléktaľoló

ruktát 1

szertér

22



1086 Budapest, Szitz a. 2.

Helviséeek Helvisések száma

csooortszoba 6

tornaszoba I

[oeopédiai foslalkoztató' egyéni I

feilesztő szoba

iátszóudvar ĺI

ővodavezetői iroda 1

5v o dav ęzető -helyettesi iro da

łazđasási v ezetóí ir o đa I

revelőtesttileti szoba I

rrvosi szoba 1

łvermekölt<'ző 5

qyermekmosdó, WC 5

felnőtt o|tozo I

llktilönítő szoba

fózőkonvha

melesítőkonyha a
J

álaló-moso satő. ezen belül felnőtt

[elnőtt mosdó a
J

telnőtt WC 4

mosléktaľoló 1

raktźr I

szeftźľ I

L)



1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

Helyiséeek Helyiséeek száma

csoĺrortszoba 4

tomaterem 1

losopédiai foslalkoztató. esvéni I

feilesztő szoba I

iátszóudvaľ 2

ővođavezętői iľoda 1

őv o đav ezető-helvettesi iroda

óvodatitkári iľoda 1

nevelőtestületi szoba 1

oľvosi szoba ( és elktilönítő) 1

svermeköltöző 2

syermekmosdó. WC 2

felnőtt oltoző I

elkülonítő szoba

ťőzokonyha

melegítőkonyha 1

tálaló-mososató I

felnőtt mosdó J

felnott WC 4

mosléktároló 1

ľaktáľ 2

szertár I

1ALA



1089 Budapest' Vajda Péteľ u.37.

Helyiségek

Helvisége]k száma

Btilcsőde Ovoda

Csoportszoba 6 6

tornaszoba I

loeopédiai fo glalkoztató 1

feilesztő szoba I

iátszóuđvar I 1

óvodavezetői iroda I

óvodavezető-helvęttesi iroda I 1

sazdasási vezetői iľo da 1

nevelőtestületi szoba I I

orvosi szoba 1

svermeköltoző 4 a
J

gyermekmosdó, WC a
J

a
J

felnőtt oltozo I I

elkülonítő szoba a
J

főzőkonvha 1

melesítőkonvha I

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt I
ĄJ

felnőtt mosdó 2 I

felnőtt WC a
J 5

mosléktároló I I

raktźtr 2 6

szertát f I

felnőtt étkezó I

vasaló-mosókonyha I I

25



1081 Budanest.II. János Pál náoa tér 4. /iskola/

Helvisések Helvisések szźlma

tanteľem I6

szaktanterem 6

logopédiai fo glalkoztató, egyéni 1

ťeilesztő szoba 2

tomateľem I

tomaszoba 1

sportudvaľ 1

isazsatőiirođa 1

nevelőtesttileti szoba I

helvettesi iľoda I

sazdasásí irođa I

Ĺiswiteli helyisée 1

könwtáľ 1

Könwtár olvasó I

oľvosi szoba I

oľvosi vaľó

sportszeľtár L

0oľta I

obédlő I

melesítőkonyha I

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt 1

5tkező 1

lItozó 2

hide g-mele g vizes zuhany oző 2

személyzeti WC
tanulói WC 10

raktár 2

szertár 5

Eeyéb : tanulócsoportos kisterme a
J

Esvéb: klubszoba I

Esvéb DoK szoba 1

Eeyéb: irattár 1

Esvéb: sázfosadő 1

E svéb : szemé|y zeti zuhanv oző 1
I

Esvéb: Büfé 1

Esyéb: pince I

Esvéb : szemé|yzeti ö|toző 2

1083 Budapest. Losonci téľ 1.

26



[Ielviséeek Helvisések száma

tanteľem 24

szaktanterem 9

lo sooédiai fo slaIkoztató. e svéni 1

feilesztő szoba a
J

tomateľem

tornaszoba

soortudvar

isazsatői iroda

nevelőtestületi szoba

helvettesi iľoda I

sazđasási vezetői iľo da I

iiswiteli helyiség I

könyvtár I

könwtárszoba

orvosi szoba I

spoľtszertáľ 4

aula (előtér, közösségi tér) I

porta I

ebédlo I

főzőkonvha

melegítőkonyha

tálaló-moso satő. ezen belül felnőtt 1

étkezo I

oltozo 5

hide s-mele g vize s zuhany oző 5

személyzeti WC
tanulói WC t0

mosléktaľoló I

é1éskamľa

raktár 6

szertát (pincében is) 5

egyéb: úszómedence I

esvéb : séphźIz helviséeei 4

esvéb: FOTAV I

2l



1084 Budapest. Német u. 14.

Helviségek Helviséeek száma
tanterem Z3

szaktanteľem -
l o sopédi ai ťo s,|alkoztató. e svéni 4

feilesztő szoba

tomaterem 2

tornaszoba I

isazsatői iroda I

nevelőtestületi szoba 1

helyettesi iľoda I

sazdasási vezetői iľoda I

üewiteli helvisée 2

könwtáľ I

könyl'társzoba

orvosi szoba 1

spoľtszertár

aula (előtéľ, közösségi tér)

Doľta

:bédlő I

főzőkonvha 1

melesítőkonvha

tálaló-moso satő. ezen beltil felnőtt I

5tkező
jltozó a

J

lides-meleg vizes zuhany oző 3

személvzeti WC a
J

tanulói WC 8

mosléktaľoló I

éléskamľa

raktár 9

szertár 5

łsyéb:sázfosađő I

ssvéb:klubhelvisés I

szolsálati lakás I

terasz I
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1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. /iskola/

[Ielyiséeek Helvisések száma

tanterem 27

szaktanteľem 13

lLl gopédiai foclalkoztató, egyérli

feilesĺő szoba z

tomaterem f
toľnaszoba 1

soortudvar I

isazsatőiirođa I

nevelőtestületi szoba f
helvettesi iroda 2

sazdasási iroda

Ĺiewiteli helyiség I

könyvtár I

Konwtár olvasó I

orvosi szoba 1

orvosi váľó 1

sportszeľtĺíľ a
J

aula (előtéľ, kĺizösségi tér)

ooľta I

ebédlő 2

főzokonyha

melesítőkonvha 1

tálaló-moso satő. ezen belül felnőtt I

étkęzo

oltozo 4

hi de s-mele q vizes zuhany oző 8

szemé|yzeti WC 9

tanulói WC 18

mosléktároló I

éléskamľa

raktár 6

szertén 5

esvéb:stúdió 1

esvéb: svermekvédelmi szoba 1

Egyéb : gyermekváró, zongoľaterem I
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1089 Budanest. VaidaPéter u. 25-31

tlelyiségek Helviséeek száma
tanterem 13

szaktanteľem i8
losopédiai foslalkoztató. esvéni 6

feilesztő szoba

tornaterem 1

tornaszoba 1

sportudvaľ I

isazsatői iroda I

nevelőtestületi szoba 1

helyettesi iľoda I

zazdasási vezetői iroda 1

üswiteli helvisés 2

könwtár I

könyvtárszoba

cľvosi szoba I

spoľtszertáľ 2

eula (előtéľ. kĺjzossési téľ) 10

Dorta 2

:bédlő 2

főzőkonvha

melesítőkonvha 1

lálaló-moso gatő, ezęn belül felnőtt I

itkező

oltozo 5

hides-meles vizes zuharp oző 3

személyzeti WC 4

tanulói WC t0

mosléktáľoló

éléskamĺa

raktár 4

szertár 8

gsvéb: napkozis udvaľ 1

:svéb: előkert I

łgyéb:zeneszoba a
J
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1086 Budapest, Baueľ Sándoľ u. 6-8.

Helvisések Helyisések száma

Tanteľem 15

szaktanterem 6

1o gopédiai fo glalkoztató, egyéni ĺ

feilesztő szoba

tornaterem I

tomaszoba

spoľtudvar I

isazsatőí iroda 1

nevelőtestületi szoba 1

helvettesi iroda 2

sazđasási v ezetői ír o da

riswiteli helvisée 2

könwtáľ 1

kĺjnwtárszoba 2

orvosi szoba 1

sportszertár 2

au|a k|őtér. kĺjzösséei tér)

porta I

ebédlő 1

Főzőkonvha

melesítőkonvha I

tálaló-moso satő. ezen belül felnőtt I

étkezo I

oltozo I

hide s-mele g vizes zllhaĺy oző 2

szemé|yzeti WC f
tanulói WC 6

mosléktaľoló

Eléskamľa

Raktár I

Szertár 5

esvéb: stúdió 1

esvéb: đohźtnvző I

esvéb: Í.ársva|ő I
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1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.

Helyiséeek Helvisések száma

anteľęm l3
lzaktanterem 4

|o sooédiai fo slalkoztató. e svéni 2

[eilesztő szoba 4

:omaterem I

:omaszoba 1

;portudvar I

ísazsatői irođa I

revelotestületi szoba I

ręlyettesi iroda I

łazđasási vezetői iroda I

iswiteli helvisés 2

<önwtáľ I

könwtaľszoba I

orvosi szoba 1

spoľtszertáľ I

aula íelőtér. közössési téľ)

porta I

ebédlő 1

[őzőkonyha

melesítőkonvha 1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt I

étkező

oltozo 2

hides-mele s vizes zuhany oző 2

személyzeti WC 4

tanulói WC T4

mosléktáľoló

5léskamĺa

raktár I

szertár 1

3Z



1082 Budapest, Nap u.33.

Helyiséeek Helviséeek száma

Tanterem I6

szaktanterem

1oeopédiai foglalkoztató, egyéni

feilesztő szoba

tornaterem

tornaszoba

udvar I

isazsatői iroda I

nevelőtestületi szoba I

helvettesi iroda 1

sazďasági v ezetőí ir o đa 1

üewiteli helyisée I

könyvtár I

konyvtárszoba 1

orvosi szoba

sportszertár

aula (előtér, közösségi tér) 2

poľta

ebédlő

Főzőkonyha

melegítőkonyha

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt

étkezo

o|toző

hide e-mele g vizes zuhany oző I

személyzeti WC I

tanulói WC 4

mosléktaľo1ó

Éléskamra

Raktár 4

Szertár

eeyéb : dísz-hangversenY terem 1

esyéb: közlekedő folyosó L

aa
JJ



1081 Budapest' II. János Páůpápatér 4. lJEPsZl

Helyiségek Helyiségek száma

Vezetői iroda 1

Vezető-helvettesi iroda

G azdasási vezetői iroda

Alkalmazotti iroda I

Vizseáló, tanácsadó szoba a
J

Feilesztőszoba J

Tomaterem 1

orvosi szoba (vizssáló)

Yárőszoba 1

Zuhanvoző I

WC. mosdó (személvzeti) 1

WC. mosdó (sveľmek) L

Raktár Gszkozttr. iľattáľ) 1
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3. sz. melléklet

JoZSEFvÁnosr INTÉZMENYMUKODTETO KOZPONT

SZERYEZETI ES uuronÉSl SZABÁLYZAT^T MóDoSÍľo oxrnar

4. A szervezeti és műktidési szabáiyzat - Az intézmény meghatáľozása, jogáů|iása,,

tevékenységei az alapítrĺ okirat szerint: - az a|á.ůbi sziiveggel egészül ki:

,,Az intézmény torzskönyvi azonosító száma., 80]95 ]',

,, Az intézmény számĺaszáma: ] 4 ] 00000-2 ] 2095 49-0 ] 000005,,

,,Az intézmény adószáma: ] 580 ] 95 5-2-42',

5. A szervezeti és műkiidésĺ szabáiyzat . A JIK alaptevékenységei: - az a|ábbi
sziiveggel egészül ki:

,, Az álĺami intézményfenntartó kozpont által fenntartott nevelési-oktatási intézmények
ko zétkezt et é s éne k b izt o s ít ás a az aĺ áb b i int é zm łényr e v o natko zó an :

Raouĺ Wallenb er g Szakkazépi s kola és Szakis kola,'

6. A szervezeti és működési szabáůyzat . Az intézmény feladatainak szakfeladat
szerinti besorolásaz- az a|álbbi sztivegľész helyébe:

,,4]2000 Lakó és nem lakóépület építes
5629]2 ovodaiintézményiétkeztetés
5629] 3 Iskoĺai intézményi étkeztetés
5629I7 Munkahelyi étkeztetés (étkeztetés biztosítása saját dolgozók ľészére)
680002 Nem lakóingatląn béľbeadása, ijzemeltetése

692000 Szómviteli, konyvvizsgólói, adószakértői tevékenység
81 ]000 Epítmény üzemeltetés

85 ] 000 ovodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011 ovodainevelés

851012 Sajátos nevelési igényű glermekek óvodai nevelĺźse, ellátása
85 2000 Alapfohi ohatósi intézményeinek programj ainak komplex tómogatósa
8520]1 Általános Iskoĺai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatósa I-4

éufolyam
852012 Sajátos nevelési igényű általónos iskolai tanuĺók nappali rendszeľű

nevelése, ohatása I-4 éufolyam
852021 Álmtá,o' Iskolai tanulók nappali rendszeľij nevelése, oktatása 5-8

éufolyam
852012 Sajátos nevelési igény{Í áltąĺános iskolai tanulók nappali rendszeľĺí

nevelése, ohatása 5-8 éufoĺyam
85203 ] Alapfohi míjvészetoktatás zenemijvészeti ágban
85301] Nappali rendszeľtÍ gimnáziumi oktatás
85303] Középfokú oktatás intłlzményeinek, pľogramjainak komplex támogatása
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853 I 14 Gimnáziumi felnőtt oktatás
856000 ohatóst kiegészítő tevékenységekkomplex tdmogatása
856011 Pedagógiai szal<szolgáltató tevékenység
889]01 Bolcsődei ellátás

890442 Foglaĺkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
i dő t aľ t amú kö zfo gl al ko z t at ás a

894441 Rövid időtaľtamú kt;z/bglalkoztatás

894443 EgyébkozfoglalkoztatáS,,

az a|ábbi szövegľész lép:

,,8] ]000 Epítmény üzemeltetés
- intézményi épületek takarítása,
- karbantartási feladatok eĺĺátása,
- ingatlanok kezeĺ,źse, üzemeltetése,
- gépjármű.üzemeltetés,
- portaszolgálat biztosítása,
- főző és meĺegĺtő konyhók üzemeltetése,
- eszktjzök, készletekbeszerzése.

Ezen a szalĺfeladaton kiadás nem számolható eĺ, ha más szerv ľészére
végzi úgy, hogy nem, keĺetkezik kazatuk elszámoĺási viszony.

412000 Lakó és nemlakóépület építés
- intézmłényi épületekfelújítása.

680002 Nemĺakóingatĺanbérbeadása,üzemeltetése.

889101 Balcsődei ellátás
- szakmai eszköztjk beszeľzése,
- étkeztetés,
- épületéneküzemeltetése, fenntartása'

85 ]000 ovodai nevelés intézményeinek, pľogramjainak komplex támogatása
85 ]0] ],85 ]0]2,85 ]0] 3 szaffiladatba nem sorolható bevételek és
kiadósok

85]01] ovodai nevelés
szalcľnai eszkazah berendezéseh felszeľelések beszeľzése,
karb ant aľtós a, fe ĺ új ítás a,

_ ágazati szalcrnai jellegű bevételek és kiadásoh

85 10 ] 2 Sajátos nevelési igĺźnyiĺ gyeľmekek óvodai nevelése, ellátása
szaĺcľnai eszközok, beľendezések, felszeľeĺések beszerzése,
kar b ant artás a, fe lúj ít ás a,

ógazati szalĺrnai jellegű bevételek és kiadások,
é p ül e t miÍko dt e t é s e, kar b ant ar t ás a, fe nnt aľ t á s a.

5ő2912 ovodaiintézményi étkeztetés
_ tĺćľítési díj,
_ vásároĺt éĺeĺmezés,
_ konyhai szeméIyzet bére, járulłéka, juttatásai,
_ konyha üzemeltetése, eszkozt)k, berendezések, felszeľelések

b e s zeľzĺź s e' kar b antartás a, felúj ítás a.
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852000 Aĺapfoku ohatási intézményeinek pľogramjainak komplex támogatása
szalcrnąi eszközok, berendezések, felszerelések beszeľzése,
kar b antaľ t ós a, fe lúj ít ás a,

ágazati szalcľnai jellegii bevételek és kiadások,
ép ül e t m űka ú e ft s e, kar b ant ar t á s a, fe nnt ar t á s a.

85201 1 Általános Iskolai tanulók nappali ľendszerĺí nevelése, oktatása ]-4
éufolyanĺ

szalĺľnai eszkozok, berendez.źsek, feĺszeľelések beszerzése,
kaľ b antar t ás a, fe lúj ítás a,

ágazati szaĺcĺnai jellegű bevételek és kiadások,
é p ül e t miÍka ú e ft s e, kaľ b ant ar t á s a, fe nnt ar t á s a'

852021 Álmlános Iskolai tanuĺók nappali ľendszeríĺ nevelése, ohatása 5-8
éufoĺyam

szalcľnai eszkozok, berendez,lsek, felszerelések beszerzĺźse,
kar b ant ar t ás a, fe lúj ít ás a,

ágazati szaĺcľnai jelleg{i bevételek és kiadások,
é p ül e t míĺka ú e ft s e, kar b ant ar t á s a, fe nnt ar t á s a.

8520]2 Sajátos nevelési igény{Í áĺtalános iskolai tanulók nappaĺi rendszeľij
nevelése, ohatása I-4 éufolyam

szalcĺnai eszkcjzök, berendezések, felszerelések beszerzése,
kar b ant aľ t ás a, fe I új ít ós a,

ágazati szaĺcľnai jellegíĺ bevételek és kiadások,
_ épület miÍködtetése, karbantaľtósa, fenntartása.

852022 Sajátos nevelési igényiÍ óltalónos iskolai tanuĺók nappali rendszeľű
neveĺése, olctatósa 5-8 éufolyam
- szalcľnai eszkozök, beľendezések, felszereĺések beszeľzése,

kar b antar t ás a, fe lúj ítás a,

ágazati szalcrnai jellegiÍ bevételek és kiadások,
é p ül e t mĹĺkĺ; dt e t é s e, kar b ant ar t ás a, fe nnt ar t á s a.

85203] Alapfokú miÍvészetolctatós zenem{jvészeti ógban
szalcĺnai eszkÓzök, berendezések, felszerelések beszerzése,
kar b ant art ós a, fe lúj ítás a,

ágazati szalcľnai jellegíÍ bevételek és kiadósok,
_ épület miikodtetése, knrbantartása, fenntartása.

853000 KÓzépfohź oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

853 ] ] ] Nappali rendszeriÍ gimnáziumi ohatás
szaĺcrnai eszkozok, berendezések, felszerelések beszeľzése,
kar b ant artás a, fe lúj ít ás a,

_ ágazati szalcrnai jellegű bevételek és kiadások,
_ épüIet mííkaúeftse, karbantartósa, fenntartása

853 1 ] 4 Gimnáziumi felnőtt oktatás
szaĺcľnai eszkozok, berendezések, felszeľel,ések beszerzése,
kar b ant ar tá s a, felúj ít ás a,

_ ágazati szalcľnai jellegíí bevételek és kiadások,
_ épül et mĺĺka ú ené s e, karb antartás a, fenntar tás a.

856000 ohatástkiegészítő tevékenységekkompĺextámogatása

85601 ] Pedagógiai szalĺszolgáltató tevékenység
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Szakmai eszközök, beľendezések, felszereĺések beszeľzése,
kaľ b ant aľt ás a, fe lúj ít ós a,

_ ágazati szaĺcľnai jellegű bevételek és kiadósok,
_ épület műka&eftse, karbantartása, fenntartósa.

5629] 3 Iskolai intézménvi étkeztetés
térítési díj,

_ vásáľolt élelmezés,
_ konyhai személyzet bére, jáľuléka,
_ konyha üzemeltetése, eszközök, berendezések, felszerelések

b e szerzĺź s e, karb antartás a, felúj ítás a.

5629]7 Munkahelyi étkeztetés (étkeztetés biztosítása saját dolgozók részére)
_ téľítési dĺj,
- vásárolt élelmezés,
_ konyhai szeméIyzet błlre, jóruléka,
_ konyha üzemeltetése, eszkozok, berendezések, felszeľelések

b e s ze r złź s e, kaľb ant artás a, fe lúj ítás a.

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakéľtői tevékenység
JIK saját szervezetének kiadósąi'

Ezen a szalcfeladaton kiadás nem számoĺható el, ha más szerv részére
végzi úgy, hog/ nem, keletkezik kazattak elszámolási viszony.

89044] Rövididőtaľtamúközfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásľa jogosultak hosszabb
i dő t ar t amú ko zfo gl a l ko zt at á s a

890443 Egyébla)zfogĺalkoztatáS,'

Záradék

A Jőzsefvźtosi Intézményműködtető Központ szetvezeti és működési szabályzatát mődosítő
okiratát Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺárosi onkormányzat Képviselő-testtilete
. . . ./2013 .(I.23 .) szźmí határozattpa| f0I3 . január 24 . hatá||ya| hagýa jővá,

Budapest,201'3. január

Rimán Edina

jegyzo

Dr. Kocsis Máté

polgármester
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4. sz. melléklet

A JóZSEFVÁRoSI INTEZMnľyľluxÖoľpľŐ KoZPoNT

SZERVEZETI ES uÚrooÉSl SZABÁLY ZAT A

(egységes szerkezet)

Jóváhagýa:

Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Jőzsefvźxosi Önkormźnyzat Képviselő-testtilete 120|3. (I.f3.)

szźtnÚ,hatźrozatával

Budapest, 2013. január 23 .
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I. Altalános rendelkezések

1. A Szervezeti és MiÍködési szabályzat céI.ja

A Szervezeti és Műkĺjdési Szabályzat (a továbbiakbaĺ: SZMSZ) a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmanyzat áha| alapított, a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Központ <jnállóan
műkcjdő és gazdálkodó költségvetési szeľvkérrt rrrfüödő irrtézrrrélryélrek szervezeti tagoződásalrak,
feladatainak és tevékenységi körének, munkáltatői, gazđálkodási ľendjének elsődleges szabáIyozása.

2. Azintézmény meghatározása,,jogállása, tevékenységei az alapító okirat szerint

Azintézmény neve:

Józsefu áľosi Intézménymíĺkiidtető Ktizpont

Azintézmény ľtivid neve: JIK
Az íntézmény Alapító okiľatának v onatkoző

Az íntézméĺy aIapításának időpo ntja: 20 12.

Alapító okirat kelte: 2012. novembeľ 15.

Alapító okirat száĺn: 38612012, (XI.08.)

Az intézmény törzskönyvi azonos ító száma:

Az iĺltézmény székhelye :

1082 Budapest, Baross u. 84.

Az intézmény tel ephelyei :

1082 Budapest, Baross u.9I-93.

1082 Budapest, Baross u. 111/b.

1086 Budapest, Baueľ Sándor u. 6-8.

1086 Budapest' Bauer Sándor u. 4.

1089 Budapest, Bláthy o. u. 35.

1086 Budapest, Csobánc u. 5.

1086 Budapest, Dankó u. 31.

1081 Budapest,II. János PáIpápatér 4.

1084 Budapęst, Jőzsef u.22.

1086 Budapest, Koszoľú u. 14-16.

1086 Budapest, Koszoni u. 15.

1081 Budapest, Kun u. 3.

1083 Budapest, Losonci tér 1.

1082 Budapest, Nap u. 33.

1084 Budapest, Német u. 14.

1084 Budapest, Német u.12,

adatai:

december 10.

801 95 1
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1088 Budapest, Rákóczi út 15.

1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.
1087 Budapest,Százados út 14.

1087 Budapest,Százados út 8-12.

1083 Budapest, Szigony u. 18.

1086 Ruĺlapest, SzÍĺz ll' 2'

1084 Budapest, Tolnai Lajos v 7-9.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.

1083 Budapest, Tömő u' 38/A

1089 Budapest, Vajda Péter,l'.37 .

1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 25-3I.

1084 Budapest, Víg u. 10.

Az intézmény számlas záma: 1 4 1 0 0 00 0 -2 1209 5 49.0 I0 0 0 0 0 5

Lz intézmény ađőszáma: 1 5 80 1 95 5 -2-42

Azintézméĺy a|apítőja

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testtilete

Budapest VIII. kertilet Baľoss utca 63-67 .

Az intézmény ir ány ítő szerve :

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzatKépviselő-testülete

Budapest VIII. keľület Baross utca 63-67 .

3. A JIK alaptevékenységei:

A köznevelési intézmények funkcionális, gazđálkođási feladatainak ellátása az iráĺyítő szerv
43712012. (XII.06.) szźlmuhatározatával elfogadott Munkamegosztási Megállapodtstarta|mazzaa
felelősségváIla|ás és az egymás kĺjzĺjtti ľendjét ľészletesen az alábbi önállóan miĺködő,
önkormányzati fenrúntású intézményekľe vonatkozóan:

- GYEREK-VIRAGNapkoziOtthonosOvoda
Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda

KINCS Napkĺizi otthonos ovoda
Koszoľú Napközi otthonos óvoda
Mesepalota Napkozi Otthonos Ovoda
Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda
Napsugáľ Napközi otthonos ovoda
Pitypang Napközi otthonos óvoda
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. Szttzszoľszép Napközi otthonos ovoda
- Sz'iváľvány Napkozi otthonos óvoda
- TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda
- Váľunk Rád Napközi otthonos óvoda

Az iránýó szerv á|ta| a 43712012. (XI.06.) sztlm,ű hatáĺozatávaI elfogadott Mfüödtetési
Megállapodás tartalmazza a működtetés bíztosításáravonatkoző szabá|yokat a fenti intézmények
tekintetében.

A koznevelési intézmények funkcionális feladatainak ellátása, a működtetés biztosítása azfuányítő
szerv 437l20I2. (xil.06.) szám,űhatározatával elfogadott Működtetési megállapodás tarta|mazza
ré szlete s en az alźlbbi áll ami ferrntartás ú intézmény ekľe vonatko zó an :

- Deák Diák ÁltaHnos Iskola
- Losonci Téľi Általános Iskola
- Németh LászIő Általános Iskola
- Molnaĺ Feľeqc Magvar-ĄngolKét Tanítási Nvelviĺ Általános Iskola
- Vajda Péter Enek-zenei Altalános és Sportiskola
- Lakatos Menyhért Józsefuaľosi Altalános Művelődési Központ (2012.

december 15. napjátől Lakatos Menyhéľt Általános Iskola és Gimnázium)
- Józsefuáľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Altalános

Iskola
- Józsefuáľosi Zeneiskola (2012. decembeľ 15. napjától Józsefuáľosi Alapfokú

Zenemúvészeti Iskola)
- Józsefuárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Iĺtézmény (20If . december 1'5. napjátől Józsefuárosi Pedagógiai Szakszolgálat
és PedagógíaíIntézet)

Az állami intézményfenntaľtó központ áItaI fenntaľtott nevelési-oktatási intézmények
kozétkeztetésénekbiztosításaazaIábbiintézménvręvonatkozóan:

- Raoul Wallenberg Szal<kozépiskola és Szakiskola

4. Az intézmény felad atainak szakfelad at szerinti b eso ro lása :

Íőtevékenység:

szakágazat sztlma: 84 1 1 1 6

megnevezése: Önkormányzati, valamint többcélú kistéľségi táľsulási intézméĺyeket e|Iátő,
kisegítő szo|gźiatai

811000 Epítményüzemeltetés
. iĺtézményi épületek takaľítása,
- karbantartási felađatok ellátása,
- ingatlanok kezelése, iizemeltetése,
- gépjfurnti üzemeltetés,
- portaszo|gá|at biztosítása,
- fóző és melegítő konyhák üzemeltetése,
- eszközök' készletek beszerzése.

Ezen a szakfeladaton kiadás nem számolható el, ha más szęrv részére végzi
úgy, hogy nem' keletkezikkozoÍtük elszámolási viszony.



412000 Lakó és nem lakóépiilet építés
- iĺtézményi épületek felújítása.

680002 Nem lakóiĺgat|anbérbeadása, üzemeltetése.

889101 Bölcsődei ellátás
- szahnaí eszkcizok beszetzése,
- étkeztetés'
- épületének tizemeltetése, fenntartása.

851000 óvodai nevelés intézményeinek, progľamjainak komplex támogatása

- 851011,851012,851013 szakfeladatba nem sorolható bevételek és

kiadások

851011 ovodai nevelés
szakrnai eszközök, beľendezések, felszerelések beszerzése,
karb afiarttts a, felúj ítás a,

tęazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület működtetése, karb antartása, fenntartása.

851012 Sajátos nevelési igénnĺ gyeľmekek óvodai nevelése, ellátása
szakrnai eszkozök, beľendezések, felszeľelések beszerzése, karbantaľtása,

felújítása,
źryazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület műkodtetése, kaľbantaľt ása, fenrfiartása.

5629|2 Ővodai intézméĺyiétkeztetés
téľítési díj,
vásárolt élelmezés,
konyhai szeméIyzet bére, j áruléka, juttatásai,

- konyha iizemeltętése, eszközĺik, berendezések, felszeľelések beszerzése,
karb antartźts a, felúj ítás a.

852000 Alapfokú oktatási intézményeinek progľamjainak komplex tttmogatása

szafunai eszktjzök' berendezések, felszerelések beszeľzése, karbaĺtartźsa,
felújítása,

_ ágazatí szakmai jellegű bevételek és kiadások,
- épület működtetése, karbarfiaĺtása, fenntartása.

85201t Általanos Iskolai tanulók nappali ľendszerú nevelése, oktatása 1-4 évfolyam
szakmai eszközök, beľendezések, felszerelések beszeruése, karbantartása,
felújítása,
ágazati szakmai jellegű bevételęk és kiadások,
épület működtetése, karbantaľt ása, fenriartása.

852O2L Általános Iskolai tanulók nappali rendszertĺ nevelése, oktatása 5-8 évfolyam
szakmai eszközök, berendezések, felszeľelések beszetzése, katbantartása,
felújítása,
ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,

_ épület műköđtetése, karbaĺtartása, fenntaľtása.

85f012 Sajátos nevelési igéný általános iskolai tanulók nappali rendszerú nevelése,

oktatása I-4 évfo|yam
szahnai eszközök, beľendezések, felszeľelések b eszetzése, karbantaľtása,

felújítása,
ágazati szakmaij elle gű bevételek é s kiadások,
épületműködtetése,karbantartása,f enĺńartása.



852022 Sajátos nevelési igéný általános iskolai tanulók nappali ľendszerű nevelése,
oktatása 5-8 évfolyam

szakmai eszktjzök, berendezések, felszerelések beszerzése, karbarÍartása,
felújítása,

_ ágazati szakmaijellegtĺ bevétęlek és kiadások,
épület műkö dtetése, kaľb antartása, fenntartása.

852031 Alapfokúmúvészetoktatás zeneművészetiágban
szakmai eszközök, beľendezé sek, fel szeľelések be sze tzése, karbantartása,
felújítása,

_ ágazati szakmaijellegű bevételek és kiadások,
épület műkö dtetése, karbantaľtása, fenntaľtása.

853000 Középfokú oktatás intézményeinek, progĺamjainak komplex támogatása

853l11 Nappali rendszeľű gimnáziumi oktatás
_ szakmai eszközök, berendezések, felszeľelések beszerzése, karbantaľtása,

felújítása,
_ ágazati sza|<rnaijellegű bevételek és kiadások,

épület működtetése, karb antaľtása, fenntartása

853114 Gimnáziumi felnőtt oktatás
szakmai eszközök, beľendezések, felszerelések beszerzése, karbantaľtása,
felújítása,

_ ágazati szakmaijellegű bevételek és kiadások,
- épület működtetése, kaľbantartása, fenntaľtása.

856000 oktatást kiegészító tevékenységek komplex tźlmogatása

856011 Pedagógiai szakszolgá|tatőtevékenység
- szakmai eszközök, bercndezések, felszerelések beszerzése, karbarltartása,

felújítása,
- ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
- épületműktjdtetése, karbantartása, fenntaľtása.

562913 Iskolai intézményí étkęztętés
téľítési díj'
vásárolt élelmezés,

- konyhaí szeméLyzet béľe, jĺíľuléka,
konyha üzemeltetése, eszközök, berendezések, felszerelések beszetzése,
katb antartás a, fe lúj ítás a.

562917 Munkahelyi étkeztetés (étkeztetés biztosítása saját dolgozőkrészére)
- téľítési díj,

vásárolt élelmezés,
konyhai szeméIy zet b ér e, j tlru|éka,
konyha tizemeltetése, eszközök, berendezések, felszerelések beszer zése,
karb aĺÍartás a, felúj ítás a.

692000 Számviteli, könyvvizsgźtlői, ađőszakértői tevékenység
JIK saját szervezetének kiadásai.

Ezen a szakfeladaton kiadás nem számolható el, ha más szerv részére végzi
úgy, hogy nem, keletkezik kozötttik elszámolási viszony.

89044I Rövididőtaľtamúkozfoglalkoztatás

8gO442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
kĺ!zfoglalkoztatása
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890443 Egyébközfoglalkoztatts

A kclltségvetési szervnek vállalko zási tev ékenysé ge nincs.

5. Az ala p tev éke nys é gét szab ź.Jy oző j o gszab ály o k :

o az áIlanháztartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. töľvény
. a helyi önkoľmányzatokrő| szóló 1990. évi LXV. töľvény
o Magyarországi helyi ĺinkormtlnyzatairőI szőIő 20II. évi CLXXXXIX. töľvény
. a helyi <inkormányzatok és szeľveik' akoztársasági megbizottak, valamint egyes centrális

alaľendeltségrĺ szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tcirvény
o a Munka töľvénykonyvéről sző|ő 20If. évi I. törvény
. a ko zalka|mazottak j o gál lás ĺĺľó 1 szó l ó I 9 92 . év i X)o(I II. törvény
o aSzámvítelľől sző|ő2000. évi C. törvény
o az ađőzás rendjéľől szőIő 2003. évi XCII. torvény
. ahelyi adókľól szőIő 1990. évi C. törvény
. a személyi jöveđelemadóról szőIő 1995. évi CXVII. tĺiľvény
. az áLtaltnos foľgalmi adóľól sző|ő 2007. évi C)O(VII. tĺirvény
o polgaľi törvénykönyvľől szóló 1959. évi IV. töľvény
o anemzeti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. töľvény
o a kcizbeszerzéseho| szőIő2011. évi CV[I. törvény
o a közoktatásról szőIő |993' évi LXXIX. töľvény
o anemzeti köznevelésrőlszóló 2011' évi CXC. törvény
o agyermekekvédelméről és agyźmngyiigazgatásról szóló 1997.éviXxXI. töľvény
o a munkavéđelemĺől sző|ő T993. évi XCIil. törvény
. az ínformációs ĺjnĺendelkezési jogról és az informáciőszabadságról szőIő 2011. évi Cx[.

törvény
, . az źilan.háńartź.sľőI szőIő 201I, évi CXCV. töľvény végrehajtástlrő| szőIő 368/20II.

(XII.3 1.) Korm. rendelet
o a kĺjltségvetési szeľvek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésérol sző|ő 310lf0II.

(XII.3 1.) Koľm. rendelet
. 17lI993. (V.12.) Korm. ľendelet a közalkalmazottak jogá|lásaről szóló 1992. évi XXXIII.

ttirvény végrehajtásańI a helyi önkormányzatok által fenntaľtott szolgáltató feladatokat
ellátó egyes költségvetési intézményeknél

. az á|Ianháztartźs szervęzetei beszámolási és könywezetési ktjtelezettségének
saj áto sságaiľól szó ló 249 l 20 00 . (XII,24,) Korm. ľendelęt

. I38ll992. (X.8.) Korm. rendelet a koza|kalmazoÍtahől szóló 1992. évi XXXil. torvény
végrehajtás ań| a kozoktatási intézményekben

. az źĺIlamhźlztartás szeruezetei beszámolási és könywezetési kĺjtelezettségeinek
saj átosságaiľól szóló f49 12000. (XII.24.) Korm. rendelet

C akozfeladatot ellátó szervek iľatkezelésénęk általános követelményeiről 33512005. (XII'29.)
Korm. rendelet

. az onkormźnyzatköltségvetési és ztlrszźmladásárőI szóló ľendęletei és módosításai
o Budapest Fővĺíľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormáĺyzat Képviselő-testiiletének 412006.

(I.25 .) o nkormány zati r ende|ete a gyermekvéd e lmi támo gatás okĺó l
. Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-tęsttiletének |3l20I2'

(II.23.) önkormányzati reĺdelete a bolcsődei térítési díjakľól
. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormźĺnyzat Képviselő-testületének 69/|991.

(XII.29.) önkormányzati ľendelete a Józsefvárosi önkormányzat á|ta| fenntartott

óvodákban és iskolákban ellátottak étkezési térítési diiárő|
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o Budapęst Főváros VIII. keľiilet Jőzsefvtttosi onkormányzat Képviselő-testületének31/2003.
(VII'07.) önkoľmányzati rcnđelete a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonaról,
valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszeľzési eljárásáĺak
szabá|yafuő|

. Budapest Főváľos VIII. keľtilet Jőzsefvttrosi onkormányzat Képviselő-testületének3712009'
(IX.18.) cinkormányzatircnde|ete a térítési díj és tandíj megállapításĺínak szabźiyairőI

Az iĺĹé'zĺĺĺény t-lnállĺj j cl gi szeľrély.

onállóan működő és gazdá|kodó koltségvetési SZerV. Jóváhagyott költségvetésén beltil a
mindenkoľi hatályos jogszabtt|yi keľetek között onállóan működik és gazdálkodik. E
tevékenységen belül önálló bér és munkaerő gazdá|kođási jogkönel ľendelkezik.

A feladatok e||źĺásőhoz aZ intézmény rendelkezéséľe állnak a Budapest Józsefvárosi
onkormányzatvagyoĺárőI, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzésí
el1źľts szabá|yairől szóló 3712003.(vII.07.) onkoľmányzati rendeletben szabáIyozottak a|apjtln az
alábbi helytajzi számu ingatlanokon a funkcionális (étkeztetés, takarítás, karbanÍartás,
portaszolgá|at, pénzigyi-gazdasźtgi) feladatok ellátásához sziikséges épületek valamint a IeItár
szęrinti tár gyi eszközok.

A Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartás szeľinti

Inqatlan címe hrsz. alapteľület m2

1082 Budapest, Baross u. 84.

1082 Budapest, Baross u.9I-93.

1082 Budapest, Baľoss u. 111/b.

1089 Budapest, Bláthy o. u. 35.

1086 Budapest, Csobánc u. 5.

1086 Budapest, Dankó u. 31.

1 086 Budapest, Koszorű u. 14-16'

1086 Budapest, Koszorú u. 15.

1081 Budapest, Kun u. 3.

1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

1087 Budapest,Százados út 14.

1087 Budapest, Százađos út 8-12.

1083 Budapest, Szigony u. 18.

1083 Budapest, Tĺjmő u. 38/A

1 086 Budao est. Szuz u. 2.

352s4t0/N3

357281231Nr

35728130

357281271N1s8

35728/tl

38s99/3

35908

3s484

35286

35270

347s6

3646s

36463

36545

38817

3888U2

36136/r

36139/3

3sf63

506

t+3

1 856

375

1 8s6

941

968

1341

1008

34r

412

2976

2564

1937

2583

1287

1101

2445

2II4
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1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

1084 Budapest, Víg u. 10'

1089 Budapest, Vajda P. u. 37.

1081 Budapest,II. János Pt:,Ipápatér 4.

1083 Budapest, Losonci téľ 1.

1084 Budapest, Német u. 14.

1084 Budapest, Német u.12,

1 084 Budap ęst, I őzsef u. 22.

1089 Budapest, Vajda Péteľ u' 25-3I.

1086 Budapest, Baueľ Sándor u. 6-8.

1086 Budapest, Baueľ Sándor u' 4.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15.

1082 Budapest, Nap u. 33.
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6613

1944

79r3

r649
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s38

t ha 683

I49T

2027

350

2238

1157

Az intézmény élén az intézméĺyvezető (igazgatő) áll. A költségvetési szerv vezetőjét Budapest
Fővaĺos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pá|yázat tltján
bizza meg a kozaIka|mazottak jogállásáról szőIő 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a

közalkalmazottak jogállásáról szőIő 1992. évi XXXIII. törvény végľehajtásárőI szőIő 77lI993. (v.
1 2.) Korm' rendelet figyelembevételével.

Az intézmény vezetoje magasabb vezető beosztású ktjzalkalmazott, tekintetében a munkáltatói
jogokat Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsęfváros onkormźnyzatának Képviselő-testülete, az

egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja'

A Gazdasági igazgatőhelyettes magasabb vezető beosztású kozalkalmazott, tekintetében a

munkáltatói jogokat a 368120II. (XII.31.) Korm. rendelet 9. $ (6) bękezdése szeľint a
polgármester gyakoroIja, az egyéb munkáltatói jogokat aJ|Kigazgatója gyakorolja.

Az Ellátási igazgatőhelyettes magasabb vezętó beosztású koza|kalmazott, tekintetében a
munkáltatói j o gokat a JIK igazgatój a gyakorolj a.

A gazđasági csoportvezető vezető beosztású koza|ka\mazott, tekintetében a munkáltatói jogokat a

JIK igazgatój a gyakoľolj a.

A foglalkońatottak fogla|końatásakazalka|mazottl'jogviszony, illetve munkaviszony keľetében
történik, rt|"uk a köza|ka|mazottak jogá|Iásától szóló 1992. évi XXXII. töľvény, valamint a

77lI993. (V. 12.) Koľm. rendeletben, továbbá a munka toľvénykönyvéro| szóIő 20L2. évi I.
törvényben foglaltak azirányadők. Az egyéb jogviszonyľa a munka tciľvénykönyvéről sző|ő 2012.
évi I. törvényben' a Polgáľi Törvénykönyvĺől sző|ő 1959' évi. IV. torvényben fog|aItak az

irányadók. A foglalko ztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakoľolja.

il. A JIK szeľvezeti felépítése és feladatai

1. Azintézmény szeľvezeti felépítése

Magasabb v ezető beosztású dolgozók

49



- Igazgatő
- Gazdaságiigazgatóhelyettes
- Ellátási igazgatőhelyettes

Az igazgatő általános helyettese a gazdasáryi ígazgatőIlelyettes. Az igazgatőt a gazdasági
igazgatőhelyettes távollétében vagy akađttlyoztatása esetén az ellátási igazgatőhelyettes
hely ette síti, tov ább á s e gíti a JIK b e o s ztottainak sz akmai ir ány ítás áb an.

Titkárság: az igazgatő közvetlen iľányítása a|att á.J|., az ahhoz tartoző munkakiirtik:
- személyzeti-munkaügyi főelőadó
- jogász,
- belső ellenőľ,
- egyéb igyintéző (informatikus),
- titkárnő,adminisztrátoľ

- rendszergazđainformatikus,

- oktatás-technikus

Gazdasági igazgatőhelyettes irányítása alatt ál| a Gazdasági Csoport, amely ellátja a
gazdasági szervezet feladatait. A Gazdasági csoportba az a|álbbi munkaköľök tartoznak:

- gazdaságicsoportvezető
- gazdasźlgiigyintéző,
- pénzigyi, számviteIi ugyintézó,
- iktató, iľattaros,
- éIe|męzésiügyintéző,
- pénztát,
- kézbesítők

Ellátási igazgatőhelyettes iľányítása áLI.| az Ellátási Csopoľt, il csoportba tartoző
munkaköriik:

- karbantartő,
. takafitő,
- kertész,
- gondnok,
- raktáľos,
- konyhai dolgozó,
- uszodagépész

A JIK szęrvezeti ábráját azSZMSZ melléklete tarta|mazza'

A JIK engedé|yezęttlétszámaZ)I2. december 10. napjától3 fő, f0I3. január 01. napjátó||52fő.

2. Az igazgatő feladat. és hatásktire:

2.I.E|Iátja a JIK vezetését'

A JIK tevékenységi kcirébe tartoző ügyekben _ ahatáIyos jogszabályok keľetei közott cinállóan,
egyéni felelősséggel dönt. A JIK egyszemélyi felelős vezetője, képviselője.

2.2. Feĺadatĺ<jre
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. Gondoskodik a JIK anyagí, szellemi eľőforrásainak hatékony felhasznáIásátőI,
gyarapítástnő|.

o Gyakoľo\ja a JIK dolgozői fe]retI a munkáltatói jogokat. A dolgozők feLaďat- és

hatásköľét munkaköri leírásban határozza meg.

. Ittnyítja az igazgatóhelyettesek és a kozvetlen irányítása a|á taĺtoző dolgozók
munkáját.

. Gondoskodik a JIK, mint intézmény, valamint az öĺáIIőan működő költségvetési
szervek számviteli, gazdáIkođási, műkĺjdési és információs ľendjének
megszervezéséróI. Megszeľvezi és működteti a JIK belső ellenórzési ľendszerét,

biztositja a tulajđon és vagyon védelmét.

o Biztosítja az információaramlást - az onkormtnyzat Képviselő-testülete tájékoztatása
érdekében - a Polgármesteľi Hivatal feIé. Az előterjesztések készítéséhez adatokat

szo|gá|tat, a feladatkörébetartozó tigyekben előteľjesztés tervezetet készít,

o Biztosítja míĺdazon információkat az oná||őan miĺkĺjdő költségvetési szeľveknek,
amelyek a kcĺltségvetésük tewezéséhez, a szakmai és pénzügyi tevékenységfü,
sza|<ĺnai b e számo lój uk ké s zítés éhe z szüksé ge s.

o MegÍeremti és biztosítja a biztonságos munkav égzés feltételeit.

. Éľtékeli a külső és bęlső el\enórzó személyek, szervek á|tal végzett vizsgáIatok
megállapításait és intézkedik afe|tárthianyosságok megsztintetése érdekében'

o Elkészíti a JIK ktjtelezően e\óírt szabá|yzatait, rendelkezéseit, kapcsolatot tart a

tár sintézményekkel, helyi szakm ai szerv ezetekkel.

o Javaslatot tesz a fenntartónak az SZMSZ, az Alapítő okirat módosítására.

2.3. Hatáskore

o A gazďálkodás, a JIK kezelésébe adott vagyon körében minden olyan jog megilleti, melyet
jogszabáLy tőle kifejezetten elnem von' illetve másvezetőhĺjz nem rendel.

. Egyszemélyben képviseli a JIK -et, mint jogi személy, minden a jogi személý éľintő
ügyben, de képviseleti jogkĺĺľét esetenként,vagy azigyekmeghatźrozott csoportjáranézve
a JIK más vezetőiľe, beosztott dolgozóira írásban źúnlházhatja.

o Fęladatkörében közvetlen kapcsolattaľtásľa, együttműködésre jogosult Budapest
Józsefuaros onkormányzata Polgármesteľi Hivatalanak egységeivel, az onkormźnyzat
intézmény eiv e|, gazdálko dó s zervezetęive l.

o A JIK és az oĺá|lóan mfüödő költségvetési szervek nevében jogosult a kĺiltségvetésük
módosítását kezdeményezni. Köte|es az ĺjnállóan működő költségvetési szervek felé _ a
felügyeleti szerv értesítését kĺjvetően - költségvetéstik módositásárőI adatokat közölni.

o Jogosult a JIK gazđáIkođási jogköľét éľintően - jogszabá|y vá'|tozása miatt - dĺjntéseket

hozni vagy a gazdálkodási korébe hrtoző intézményekkel kötött megállapodás
me gv źtlto ztatźsát kezdeményezni.

o A JIK gazđáIkodási jogkorét éľintő kérdésekben jogosult és köteles belső szabályozások,
intézkedések és kĺjrlevelek kiadására. Köteles gondoskodni a belső szabá|yzatok
karbałxartásárő|.

o KĺjtelezettségváIla|ási és utalványozási jog illeti meg a JIK, mint intézmény szźtmára
jőv áhagy ott éves költsé gvetés eľej éi g.
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o Ellenjegyzést gyakoľol az önállóan működő intézmények kötelezettségvźi|alźsi
dokumentumaiĺ, vagy az áIta|a kijelölt jogszabtiyban előít képesítéssel rendelkező
szeméIy'

o Jogosult a szeméIyíjuttatásokkal való önálló gazďáIkodásból adódó jogköľök gyakorlásáľa'

3. Gazd as á gi igazgatőh elyettes feladat- és hatás kti re
. kárlyítja és ellenőrzi aGazđasági csoportot, mint gazdasźryi szervezetet,
. felelős a JIK, valamint a JIK-hez rendelt önkormányzati ťenntartású önállóan működő

koltségvetési szeľvek eloírtnyzatai tekintetében a tervezési, gazdttlkođttsi, finanszírozási,
ađatszoIgáItatás i é s b e s zámo 1 ás i ťe l adatain ak el|átásáért,

o felelős a JIK műkodtetésével, üzemeltetésével, abęnlházásokkal, a vagyon haszntůatával,
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat,

. a gazdasági igazgatóhelyettes az ĺgazgató általános helyettese. E minőségében e|járva az
igazgatő távollétében az egyes munkáltatói jogok kivételével, gyakorolja az igazgatő
feladat- és hatáskörét. Kiadmányozáskor az igazgatő neve felett saját nevét és helyettesi
minőségét felttintetve, j ogosult a|áimj.

o kialakítja a gazďćĺIkodási terület JIK-n belüli szeruezetét. aľmak ügyrendjét, ellenőrzési
nyomvonalát, belső szabáIyzatait, megszeľvezí a feladat e||átźsát,

o Az ígazgatő kötelezettségvállalási és uta|váĺyozási jogát távollétében, átruházott
jogköľben gyakoľolja.

o Koteles minden tudomására jutott, a JIK működését, megítélését, a szervezetben dolgozók
munkavégzési köľülményeit érintő ügyben haladéktalanul értesíteni az ígazgatőt, vagy
annak távollétében intézkedést tenni. Kĺjteles az igazgató távollétében tett iĺtézkedésekľől,
megszerzettinfoľmációkrő|azigazgatőttájékoztatni.

o Megszervezi a pénzijgyi és számviteli tevékenységek elvégzésének ľendjét. Gondoskodik
az e teri|eteket érintő magasabb vezetői döntésekhez szükséges információkľól, mind a
JIK, mind az oná|Iőanmfüödő intézmények esetében.

Így ktilcinĺisen:
- irányítja és felügyeli a JIK gazdasági szervezetének munkáját,
- a koltségvetés mega|apozott előkészítéséhez figyelemmel kíséľi a szerkęzeti változások

hatástú a kiadásokĺa és bevételekĺe, elemzéseket készít az egyes tevékenységek
köItséghatékonyságának megítélé séhez'

- kialakítja a kĺiltségvetés és beszámoló készítés ľendjét,
- elkészíti a szabáIyozott működéshez sztikséges, a számvítelľől szóló 2000. évi C. töľvény

alapj án e|őírt szab á|y zatokat,
- <isszehangolja a szakmai irtĺnyítása aIátartoző csoport és beosztottak tevékenységét
- kialakítja és múkcidteti a kcjzvetlen irányítása a|á tartoző teľtileteken a folyamatba épített

előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést,
- biztosítja a JIK és az önállóan mrĺkĺjdő intézmények kĺjzĺjtt a folyamatos

i nformác i ó ár asrůást a gazdáIko dás i j o gkor gyakorl ás a éľdekéb en,
- rendszeres kapcso|atot hrt a Polgármesteľi Hivata| szervezeti egységeive|, az onállóan

múködő költségvetési szervek vezetóivel, a JIK telephelyein dolgozó gazđasági
ügyintézőkkel'

- aZ információs és szęrvezeti ľendre, szeméIyzeti munkaľa vonatkozőan javaslatot,
módosítási j avaslatot tesz,

- kezdeményezi a fenntartó fe|é az átcsopoľtosítást a JIK kiemelt e|őirźlnyzataikozötÍ.,
- likviditási terv (tervek) kidolgozása a vtrható bevételek és a teljesíthető kiadások

tekintetében, melyet (melyeket) havonta felül kell vizsgtini és a táľgyhőnapra (lebontva)
pontosítani,
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- intézkeđik mindazon ügyekben, amelyeket jogszabttly, a Szervezeti és Muködési
Szabá|yzat' illetve azigazgatő állandó vagy eseti jelleggelfeladatk<irébe utal.

3.1. Gazdaságicsoportvezető

. szeryezi a csoport munkáját, összehangolja az egymást kĺjvető munkafolyamatokat,
ellenőrzi a csoport dolgozóinak munkáját

o elkészíti a JIK és az önállóan működő költségvetési szervek előzetes kĺiltségvetési
javasIattú,, ęllenőľzi a saját bevételek e|oirźlĺyzatainak és a költségvetés megaIapozottságát

szolgtĺIő helyi rendeletek ĺj sszh ang át
o nyilvántartást vezet a JIK és az oĺáIlőan mfüödő koltségvetési szeľvek jóváhagyott

e|óir ány zatairó l és azok mó do sításairó l
. kezdeményezi az eloírányzatok módosítását, értesíti az érintetteket azok _ költségvetési

renđeletb ęn źúv ezetett - v áIto zásair ő|
o gondoskodik a bevételek és kiadások tételes bizonylatokka| a|átźtmasztotĹęLszámo|ásárőI, a

szabźiyszeľűenutalványozot1osszegekhatźlriďőretörténőkifizetéséről
. havi zźĺrás e|őtt tartalmilag e||ęnőrzi a szakfeladatokľa, fokönyvi száľnokľa, az onáI|őan

működő intézményekľe könyvelt eIoirányzatokat és teljesítéseket, szükség esetén
gondo skod ik azok helyesbítéséről

o a havi zárást követően jelentés készit apénzťorgalom alakulásaľól
o elkészíti a beszámolókat, a zźrási munkálatokat e|végzí és irźĺĺyitja a csoport ezzel

kapcsolatos feladatainak ellátását
o hataľidőre elkészíti aziđokozi kĺiltségvetési és mérlegjelentést, az adóbevallásokat
o gondoskođik azadőbefizetésekľől és adó- visszaigénylésekľől
o gondoskodik a kintlévőségek beszedéséről
o előkészíti a telephelyeken haszná|t eszkĺizĺĺk, és a JIK arryagtaktárźnak leltározását, a

felesle ges és használh atat|an eszközök selej tezését
. az önállóan műk<jdo intézmények vezetőivel egyiittmúködve gondoskodik a JIK

kezelésébe került ingatlanok hasznosításaľól
o gondoskodik a számvíteli bizonylatok folyamatos kontírozásáről
. fuányítja és e||enorzi a kötelező nyilvantaľtások vezetését

A Gazdastlgi csoportvezeto feLę|osségét, helyettesítését a munkaköri leírásatarta|mazza.

3. 1 . 1 . Gazdasági ngyintéző

- nyilvántartásba veszik a JIK és aZ önállóan működő intézmények
kötelezettsé gvállal ásait.

- résztvesznek aziĺtézményi költségvetések, beszámolók elkészítésében.
- rogzit1k a gazđáIkodói kifizetéseket
- aZ éves költségvetési e|oírányzatok alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése, a

túlköltések megelőzésére gazdźikodási j avaslatok kidolgozása;
- nyilvántartást vezetnek a JIK és az önállóan mfüödő intézmények vagyonáľőI, részt

vesznek a leltár ozásokban,
- informáciőt szo|gá|tatnak a đöntések előkészítéséhez, íIletve a|átámasztástlhoz,
- elemző anya.gok készítése az irrtézmények gazđálkodásáľóI az igazgatő, a gazđasägi

igazgatő, az Ônkormányzat és az érintettintézméĺy vezetője részéte,
- az önállóan működő költségvetési szeľvek vezetőinek segítése a költségvetési
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gazdéiko dás s o rán az intézmények miĺkö dé s ének bi zto s ítás ában,
- a JIK-n belüli szeĺvezetekkel való kapcsolattartás aZ iĺtézméĺyi feladatok

vonatkozásában, az ĺjnállóan működő költségvetési szervek gazdáIkodźsárő| havi
információ s anyag készítése é s e gyeztet ése, e gy ezoségek bizto sítása,

- a költségvetési előirányzatok vezetése, módosításukľa, vźitoztatásu|<ra, belső
átcsoportosításukĺa javaslattételek készítése, jővá'hagyás llténl átvezetése, rendezése,

- normatívatervezés, elszámolás,nyilvántartás,
- közpoĺti gazdáIkodási keľetek kezelése, nyilvántaľtása, elszźtmoIása
- szerzodésállomány nyilvántaľtása
- étkeztetéssel kapcsolatos feladatok (köznevelési intézmények áItaI megktildött

rendelések és l emondáso k ci ssze gzése, nyilv ántartása' számla ellenőľzés)

3.I.f. Pénzügyi, számviteli ngyintéző

- nyilvantartásba veszik a beérkező száIlítőí szźlmlálkat, szźlmszaki és tartalmi szempontból
ellenőľzik azokat, gondo sko dnak a határidőben történő kifi zetésekĺől.

- elkészítik és nyilvántaľtásba veszik a kimenő száĺr]ákat, gondoskodnak a bevételek
beszedéséľől, behaj tásáról.

- elvégzlkaszá|Iítői számlákkal kapcsolatos egyeztetéseket (élelmezés, szá|Iítők).
- gondoskodnak a számviteli ađatok naprakészrogzitésérol, könyveléséről, feldolgozásáról.
- nyilvántartást vezetnek a JIK és az ĺinállóan mfüodő intézmények vagyonárő|, részt

ve sznek a |e|tát o zźsokb an.
- végzlk a munkafolyarnatba épített ellenőľzést.
- sziikség szeľint analitikus nyilvántartás vezetĺek és elvégzlk az ehhez kapcsolódó

egyeztetéseket,
- pénzeLIátás és pénzgazdźllkodás biztosítása a rendelkezésre bocsátott és ťĺnanszíľozott

keretek alapjźn,
- kötelezettségvállalásokkezelése, nyilvántartása,
- késedelmes pénzügyi teljesítésekből eľedő kamatkövetelések érvényesítése,
- intézmények pá|yźnatainak nyilvĺíntartása és pénzeszkozeinek elkülĺjnített kezelése,
- kciltségvetésen kívĹili pénzeszkozok, támogatások kezelése, elszámolása, pénzngyi

ellenőrzése, e gy eńetése,
- az intézmények pénztigyi helyzetének napľakész figyelése, nyilvántaľtása, fedezet

meglétéről infoľmációnyúj tás,
- intézmények pénnigyihe|yzetének naprakész ťĺgye|ése, nyi|vántartása, feđezet meglétéľől

információnýjtás,
- szükséges intézkedések a ťĺnanszitozásra azonkormányzat feIé,
- pénńár mrĺktjdtetése, készpénzellźtás biztosítása, az intézmények kézi el|tĺměnyának

el sz ámo l ás a é s ki e gé s zité s e, eIszźlmoltatás a,

- adőzással kapcsolatos feladatok ellátása és határidőre történő źńuta|tsa a NAV felé,
- azÁFA analitika vezętése, az AFŁbevallás elkészítése,
. munkabéľek kontíľozása és főkönyvrc rogzítése,
- az ĺinkormányzat áIta| meghatźrozott egyéb pénzngyi feladatok ellátása (tankĺinyvrendelés

és elszámolás, nyáľi táborok, ľendezvények),
- munkafolyamatba épített ellenőrzés foganatosítása a JIK pénzigy-számviteli tevékenysége

során'
- étkezésselkapcsolatos rendelések, pénzügyi elszźtmolások és befizetések ellenőľzése,
- szigorú számadásu nyomtatványok nyilvántartása és kezelése

3.2.Pénztátos
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A gazđasági és pénzngyi számviteli ügyintézők közül a pénztáros az intézmény péĺlz és

éľtékkezelési szabáIyzata alapjtnlátja e| a fe|aďatait.
A készpénzes kiťrzetésekhez a gazdasági eseményekľől időrenđi sorľendben, a pénzmozgással
egyidejűleg pénztár bizonylatokat áIIít ki, naponta készítpénztźnztrlatot.

Csak az éľvényesített, utalványozoIt és ellenjegyzett bizonylatok alapján teljesíthet készpénzes
kifizetéseket. Minden kifizetés előtt koteles ellenőrizni az aláírások jogszeľűségét, aZ

a|apbizonyl atok fo rmai é s tartalmi me gfel el ő s é gét.

Gondoskodik a készpénz feltöltéséről a pénz és értékkezelési szabáLyzatban meghatátozotI.
értéldtattr fi gye l emb evéte l éve l.
Kiadja, nyilvántaľtja és e|szźlmoltatja a különbĺjző jogcímen biztosított készpénzkeľeteket
(ellátmany, előleg).

^^ śĺ 1 ,...3.3' Elelme zési :úgyintéző

- felelős a közétkeztetés megszeľvezéséért,
- felĺigyeli valamennyi melegítőkonyha műkĺldését. Megszeľvezí a me|egítokonyhákba az

éte|szá||ítást, az éte|adagok kiszo|gźĺ|ását,az eđéĺyzet visszaszállítását,
- felelős a konyhák HACCP ľendszeľ előíľásainak megfelelő működéséért,
- figyelemmel kíséri a konyhák beręndezéseinek, felszereléseinek, edényzetének á||apotźń,

gondo sko dik a sztiks é ge s p ótl ás o W ő|, j av ítźls okľó 1, karb antartás okľó 1,

- javaslatot tesz a HACCP rendszer működtetésére rendelkezésľe á|Iő e|őirányzat
felhasznáIására.

- ellenőľzi a konyhĺákban a higiénés és munkavédelmi szabá|yokbetartását.
- megszewezi a térítési díjak beszedését, az étkezésíjegyek kiosztását.
- gondoskodik az étkezést igénybevevők és az étkezési kedvezmények nyilvántartásának

vezeté séľő l, a napi |étszámadatok fel do l go zásźr ő|.

3.4. Iktató és iľattáros

- beiktatja a JIK -Ilęz érkező, illetve a kimenő leveleket,
- gondoskodik aZ iľatok, dokumentumok irattáľba helyezéséről, megőrzésérő|, az

irat1ározásí idő lejáľta után levéltári elhelyezéstikľől, illetve selejtezésükĺől,
- iľatok kiadása, sokszorosítása;
- szerzodések számítógépes nyilvántartása, digita|izźtIása, aktualitásának figyelése,

archivtiása1'
- a JIK belső - csoportok kĺjzĺjtti . levelezésének iktatása, źńadása;

3.5. Iskolatitkár

- tanulói nyilvántart ást v ezet, adminisztrátoľi feladatokat |át eI,

- az étkezési téľítéSi díjakbefizetésével és nyomon kovetésével kapcsolatos feladatokat lát.

3.6. Kézbesítők

4. Ellátási igazgatőhelyettes feladat- és hatáskiire

. kialakítja a muszaki- és szolgáltatási teľület JIK-n belüli szervezetét, annak ügyrendjét,
ellenőrzési nyomvonalát, belső szabá|yzatait, megszervezí a feladat e||tĺását,
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o felelős a folyamatos, hatékony, gyors és gazdaságos szolgáltatások végzésének
fe ltigye leté ért, szerv ezi a szolgźlltatás i é s üzemelteté si fe l adatokat

. íráĺyítja a felügyelete aIá tartoző műszaki (eneľgetikai- és közmiiellátási, miiszaki
hibaelháľítási- és karbariartási, intézményműkodtetési és épületszolgá|tatásí, felújítási és
fej lesztési) fel adatok e|Iátásźń

o biztosítj a az iĺtézmények épületeinek uzemszetu működésének feltételeit, az éptiletek
állagmegóvását

. szervezi akarbantaľtás kiilönb oző szintjeit

. az iĺltézmények közműell átźsźú folyamatos an el|enőrzi, optima|izá|ja
o múködteti és ellenorzi az ĺjnálló intézmények épületenergetikai rendszereit, érvényesíti a

takarékosság alapvető szempontjait, optima|izáIja az épületek energiafelhasznáIását,
tűzvédelmet, épületfelügyeletet

. irányítja, felügyeli a JIK feladatkörébe furtoző működtetési, szoIgźitatási feladatok
szervęzését,beszerzését (takaritás, hulladékkezelés, őĺtalmatIanitás, kertészeti munkák, téli
szolgáltatások, őrző védő - biztonsági és portaszo|gá|at, munkavédelem,
munkae gé s zs é gigy, szá||ítás)

o kooľdin źůja a kozétkeztetéssel kapcsolatos feladatok eIIátásźt.
. koordiná|ja a JIK feladat- és hatáskörébe utalt beszerzési, közbeszerzési logisztikai,

valamint felťljítási, fejlesztési feladatok tervezését, végrehajtását, e||enőrzí azokteljesítését
o biztosítja az iĺtĺnyítása ala tartoző tertileten a gazďáIkodás és műk<jdtetés

szabá|yszerűségét,abizonylati-ésokmányfegyelembel'artását
. figyelemmel kíséri a területét éľintő páIyázati kiírásokat, aptiyázatok elkészítését
o a JIK korszerű működéséhez javasLatok megtétele
. folyamatos kapcso|atartás az iĺtézmények vezetőivel és a szo|gźtltató cégekkel
o elkészíti az épiletekľę vonatkoző éves felújítási teľvet
o utalvány ozza a karbantartók anyag- és se gédany ag fe|haszĺźitsát
. felelős a JIK telephelyein az épületek á|Iagának megóvásáéľt, az éptiletgépészeti

berendezések üzemképe s állapotának bizto s ításáért.
o hibaelhtrítási gyoľsszolg á|at megszetvezése,
. az intézményeknél helyben maľadó és központíIag szervezhető feladatok meghataľozása,
. szakági karb arfiartási fel adatok me g szervezé s e,

o épületszolgá|tatás minőség javíttsánakmegszervezése karbantartási eszkĺjzökkel
o előkészíti az éptilet felújítások megvalósításához szfüséges szerződéskötéseket,

érté|<határtólfi iggőenkozbeszerzésieljaľás,vagypáIyáztatásrévén.
o a kivitelezést folyamatosan eL|enőtzi, lefolyatj a a muszaki átaďás-átvételi eljárást, izembe

helyezést.
. megľendeli a JIK tevékenységéhez sztikséges anyagokat, eszközöket,beszáI|íttatja ezękęt a

raktárba.
o gondoskodik az koznevelési intézmények által megľendelt eszközoknek a felhasználás

helyéľe v aIő szá||íttstr ő|.
. a hibaelharítással és karbantartással tisszefüggő megtakarítási lehetőségek felmérése, és

maximális eléĺése
o e||eĺór zi a ľaktárkészleteket, t észt v esz a rukttlr |eItfu oztsában.
o gondoskodik a JIK telephelyein a takarítás megszervezésérő|, hiányzás esetén dtjnt a

szükséges átiľányításokľól.
. megszervęzĺ a JIK telephelyein a portaszolgáIatot
. gondoskodik a karbantartók munkaľuha, bakancs, védőľuha és védőeszköz pőt|ásár ő|.

4.L.1. Kaľbantartók
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o karbantartási, javítási feladatok elvégzése a JIK -nél és az ĺĺtézményeknél (épületek,
gépek, berendezési, felszerelési tárgyĄ.

o javaslatot tesznek a karbantartők a|tal nem javíthatő eszkozök szakszervizben történő
j av ítástlr a, sel ej tezésére.

. f,rgyelik az épuletek. gépek, berendezés ek á,Ilapotát, az ćtlta|lk szükségesnek taľtott javítási
karbariartźĺsifeladatokľőItájékoztatjákvezetőjtiket.

o t-elelősek a munkájukhoz sziikséges eszközök karbantartásáéľt, meghibásodása esetén
vezetőjüknek ezt jelentik.

4.I.2. Poľtások

. eIIenőruik az intézmény b ej ár attnáI a szemé lyi é s áľufor g almat.

. ellátjfü a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
o erőszakos behatolás, vagy betĺjľés észlelése esetén értesítik a ľendőrséget és az intézmény

vezetőjét.

4,I.3. Takarítók
. feladaírk a kijelolt teľiilet napi takaľítása, lisztántartása, feľtőtlenítése. Tevékenységüket

v áIto ző munk ahely eĺ v é gzik, az érv ény es b e o sztás szeľinti telephelyen.
o tavasszal és ősszel, valamint az épi|et felújítása, karbaŃartása után nagýakarítást

végeznek.

4.1.4. Kertészek

Gondoskodnak az írĺtézmények udvarának rendben tntźłsarő| (falevelek, gaz eItźxoIítása), a
növényzet fenntartásáľól, megóvásáľól (öntözés, gazo|ás, gyomirtás). A kerti munkákhoz
szükségesgépek,szerczámokrendeltetésszeľiĺhasznáIata,tisztárÍartása.

4.I.5, Raktárosok

o raktáľbaĺtároltanyagok átvétele
o anyagok megfeleló tároIása
o anyagok állagmegóvásánakmegszeľvezése
o ruktźĺri készlet figyelemmel kiséľése
o anyagokkiadása

4.I.6. Gondnokok

. az ellátási igazgatőhelyettes felügyelete mellett ellatjaatészéremeghatźrozott szeľvezési,
iráĺy ítási, ell enőrzési és egyéb feladatokat.

o közreműködik az éves gazđá|kodási teľv és költségvetés összeáI|ításźlban a feladatktjľével
összefiiggő tertiletekľe vonatkozóan.
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. az intézményi ötéves felújítási-, beruházésitew alapjźnjavaslatot készít az éves felújítási-,
katbantartźlsi és javítási munkákĺa, melyek végrehajtásźú az elkészített ütemtervnek
me gfel elő e ĺ szerv ezi, ir ány ítj a é s fe lti gyeli.

. a felújításhoz szükséges áĺaján|atokbeszerzése.
o felügyeI az iĺtézmény éptilete áIlagáĺak megővásćĺra.
o e|látjaaziĺtézmény munka- és tűzvédelmi felelősi beosztásához kapcsolódó felađatokat

4.I.7 ' Uszodagépész

. aZ uszoda működtetésével. kaľbantartźsáva| kapcsolatos feladatokat lát el.

4.1.8. Konyhai dolgozó

5. Belső ellenőr

- tevékenysége folýatásához éves ellenőrzési teľvet készít, az egyes ellenőrzésekľe
ellenőrzési pľogramot dolgoz ki,

- ellenőrzési tevékenysége során az e||enőrzési programban foglaltakatvégtehajtja,
- tevékenységének megkezdésérőI az érintett szervezeti egység vezetojét tźljékoztatja, és

megbízólevelét bemutatj a,

- megvizsgáIja az objektív véleménye kialakításríhoz elengedhetetlen dokumentumokat és
körtilményeket,

- megá|lapításait tźngyszeruen, a valóságnak megfelelően fuásba foglalja é.s azokat
me gfel e l ő b izonyítékk a| a|átámasztj a,

- ellenőľzési jelentést készít, az e||enoruési jelentés tervezetét az e||enőtzott szervezeti
egység v ezetőj év eI e gy ezteti,

- ellenőrzési megbízatásáva| kapcsolatban összeferhetetlenségi okĺól haladéktalanul
jelentést tesz a JIK vezetőjének, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért
fe gyelmi felelős ségg e| tartozík,

- amennyiben az e|Ieĺőrzés soľán btintető-, szabáIyséttési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljaľás megindításáľa okot adó cselekmény, mulasńás vagy hiányosság gyarlÍlja meľĹil
fel, a sztikséges intézkedések megtétele érdekében gyanúj át azorľrta| kcjzli a JIK
vezetőjével

6. Informatikus

- az infoľmatikai ľenđszer megbizhatő működésének biztosítása.
- javaslatot tesz elavult haľdverek és szoftveľek cseľéjére,űj eszkozĺik beszerzéséľe.
- üzembe helyezi aziĄ gépeket, telepíti abeszerzettúj szoftvereket.
- gondoskodik a vírusvédelem és a spam védelemmel kapcsolatos feladatok ellátásaľól.
- előkészítiaszámítástechnikaikellékanyagokbeszerzését.
- felügyeli a telekommunikációs célú berendezések működését.
- ellátja a számítőgépes rendszeľ karbantartását, fe|ttľja és elharítja a szélmítőgépeken és a

hźiő zaton a|ka|mazott hibáit, e|v é gzi a szüks é ge s b e ál lítás o kat.
- szakmai segítséget ad az adatszo|gá|tatási, adatkezelési feladatok ęIlćĺásához, e|végzi az

archiválást.
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7 . Személyzeti-munkaügyi főeladó

- kiemelt figyelmet foľdít a JIK és az önállóan mfüödő íntézméĺyek személyi juttatás

előir áĺy zatának felhas ználásáľ a,

az igazgató utasítĺísa alapján iĺtézi a kinevezésekkel, átsoľolásokkal, munkarliszony
megszüntetéssel, és egyéb a közalkalmazotÍí jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket;
jubileumi jutalom, soľos elorelépés, kulcsszám vźitozás esetén gondoskodik az átsorolási
okmányok, hatát ozatok elkészítésérő 1.

figyelemmel kíséri a dolgozók öregségi nyugdíjra jogosultságát. E|végzi a nylgďíjazássa|
kapcsolatos ügyintézést.
a munkavállatók felé biztosítja az adózással kapcsolatos tájékońatást, ügyintézést, ezze|

kapcsolatos iľatok továbbítását a vtÁr felé;
végzi a munka- és személyügyi dokumentációk pontos
megőrzésüket;
végzí az éves szabadságok tervezéséve|, itemezésével, a
kiadásával é s nyi lvant artásźĺv aI kap c s o l ato s fe ladato kat

feladatkĺjľéhez kapcsolódóan résń.vesz a JIK költségvetésének kidolgozásában.

8. Jogász

az intézmény tevékenys é gének é s fe l ađat ainak j o g i támo gattsa,
v áIaszlev éI-tervezetęk ké s zíté s e vél eményezé s e,

pźiytnatok lebonyolításában, kozbęszerzési és beszeruési eljárásokban való ľészvétel
j ogi tanácsadás nyújtása,
dontések előkészítésében j o gi kozreműködés
szeľződések, belső szabá|yzatok előkészítése, jogszabá|yi változások figyelemmel
kísérése, szabáIy zatok aktua|izá|ása,-
jogi állásfoglalás készítése.

9. Titkárnő, adminisztrátor
- elkészíti mindazokat a leveleket, jelentéseket, kimutatásokat, amelyeket az intézmény

ígazgatőj a r ábízott' El őké szíti p o stázźsr a a kül deménye ket.

- biztosítja, hogy a JIK levelezése egységes formátumban, érthető megfogalmazźsban,
tetszetős formában készülj ön.

- vezetí arábízottnyilvántaľtásokat.
- gondoskodik afax, e-mail útjan történő levelezésľől.
- vezeti a szigoru számozásunyomtatványok nyilvántarttsát,
- az intézményekbe illetve a postán elkĹildendő anyagok átvéte|e az igyintéző|<tőI, ęzek

postakönyvben történő rogzítése, kézbesítőknek illetve az intézmények gazdasćĺgi
igyintézoinek történő átadása,

- a Jlr-hez beéľkező postai küldemények átvétele , érkeztetése, tovttbbítása az iktatónak,
- az intézméĺyek és a JIK-n beltili iratkezeléssel kapcsolatos feladatok végzése

(sokszorosítás, elektronikus řögzítés)
- beérkezo á||áspá|yázatok és egyéb páIyázati anyagok dokumentált átvétele,

nyilvántartásba vétele,
- az intézményekből éľkező

fe l vi l á go s ít ás, tźĄ ékoztatás,
kapcsolattartó-és elj áľó személyekkel kapcsolatos ügyintézés,

- beérkezo uzenetek, telefonhívások
széto sztása kézbe s íté sľ e, p o stázásr a,

vezetését, irattározásukat és

rendes szabadságok jogszeľtĺ

fo gadása, továbbítása;napi level ezések, iratanyagok
személyes átvételľe az intézmények fel é ;



- igazgatói postabontás.

10. Renđszergazđa

1 1. oktatás-technikus

ilI. Azintézményműktidésénekrendje

1. A miĺktidési rendet meghatározó dokumentumok és szabályzatok
- Alapító okiľat
- Szervezeti és Működési SzabáIyzat
- MunkavédelmiSzabáIyzat
- Munka-, és védőľuhaszabáIyzat
- Tuzvédelmi szabáIyzat
- Közbeszerzési és beszerzésí szabtiyzat
- Ügyiľat-kezelési szabźiyzat
- Adatvédelmiszabá|yzat
- Gazđá|kodási Szabá|yzat
- Számviteli politika és szabttlyzatai, szĺímlarend, számlatükör, önköltség szttmítási

szabáIyzat,leltáľ és selejtezési szabtiyzat, pénz és érté|<keze|ési szabá|yzat, anyag
éseszközgazđá|kodźsiszabá|yzat'értékelésiszabáIyzat,FEUVE

- Szabá|ytalanságok kezelésének ľendje
- Kockázat kezelés szabáIyzati rendje
- Élehezési szabáIyzat
- Reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének, elszámolásának

szabá|yzata
- Utazási költségtéľítésľe vonatkoző szabźt|yzat
- Vezetékes és rádiótelefonok hasznźiati rendie
- Házirendek

2. A munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A JIK dolgozói felett a munkáltatói jogokat az igazgatő gyakorolja.

A közalkalmazott munkaköri feladatait, jogosultságait, kote|ezettségeit a beosztásnak megfelelo,
ľészletes munkaköri leíľásban kell rögzíteni, melynek egy pé|đánytń a dolgozónak kell źńadni. A
közalkalmazotti j o gvi s zony a kinevezéssel és annak elfo gadás ával j ön létre.

A munkáltatói jogok gyakorlásában a dĺintések meghozata|ának előkészítését a szeméIyzeti-
munkaügyi fóelőadó végzi.

Az igazgató gyakorolj a ďolgozői tekintetében a kinevezéssel, vezetői megbízással, felmentéssel,
vezetoi megbízás visszavonásával, az osszęférhetetlenség megá||apításáva1' a fegyelmi ügyekkel,
a béľezéssel, átsorolásokkal, jutalmazással kapcsolatos munkáltatói jogokat. Az
igazgatőhelyettesek és az igazgató közvetlen iľányítása a|átartozó dolgozók tekintetében az egyéb
munkáltatói jogok is az igazgató hatáskörébe tartoznak.
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a) A munkav égzés telj esítése, munkaktirĺ kiitelezettségek:

A munkavégzés teljesítése az ígazgatő által kijelölt munkahelyen, területen az ott érvényben lévő
szabályok és a kinevezési okmányokban, munkaköri leíľásban, valamint a munkaszeľződésben
leíľtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó és a munkaköri leírásábaĺ
nevesített munkát képességei maximális kifejtésével, a tőle e|vźľhatő szakértelemmel és

gondossággaIvégezĺi'

b) Munkaľend

A heti munkaidő 40 őra. Az egyes munkanapok munkarendje - mely a munkaidőt és a
pihenőidőt is l'arta|mazza - a következő :

Hétfő, kedd, szetđa, cstĺtörtök: 7.30 őrátőI - 16.00 óráig

Péntek: 7 .30 őrátől' - 13.30 őráis'

Pénztári nyitva tartás rendje:

Hétfő: 9_15.00óľa

Szerda:9-15.00óľa

Péntek:9_12.00őra

A hivatalos munkarendtőI eltéľő, külĺjn beosztás szeľint đolgozĺak:
- a takaľítók,
- kaĺbantartók,
- konyhai dolgozók,
- ľaktáľos

akiknek a munkaidő beosztása krilĺjn szabáIyozás szęrint történik.

c) Az intézménybe valĺí belépés és benntartólzkod'ás ľendje

A JIK székhelyén a JIK dolgozői az a|ábbiak szeľint tartőzkodhatnak:

Hétkoznap munkaidőben hétfőn : 7,30 _ 16,30 őráíg,

kedden: 7,30 _ 16,30 őtźig'

szetdán: 7,30 _ 16,30 őrźilg,

csütörtökön: 7,30 _ 16,30 őráig,

pénteken: 7,30 _ 14,00 őráig.

] A JIK székhelyén dolgoző szemé|yek munkaidőn kívĹili hivatali tartőzkodásukat kĺjtelesek az
igazgatoval, akadályoztatźsa esetén az igazgatőhelyettesekkel vagy az źitahlk kijelĺllt személlyel
engedéIyeztetni, eľľe a cé|ra ľendszeresített formanyomtatványon. A konyhai dolgozók, takaritők,
portások, karbantartók munkaľenďjét a IIK ígazgatőja szabá|yozza, ťlgyelemmel az onti|őan

: miĺkĺjdő intézmények munkarendjére.

Az onáI|őan múkc'dő intézmények munkavállalói esetében a mrrnkavégzés helyére való belépésre
saját Szervezeti és Műkĺjdési SzabáIyzatukban meghatáľozott időben van lehetőség.
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d) A vezetői értekezletek ľendje

Vezetői értekezlet

A vezetoi dontések előkészítése éľdekében, valamint a jogszabályokban, saját szabá|yzatokban
megszabott feladatok végrehajtásárő| va|ő beszámoltatás céijából a JIK igazgatőja vezetői
éľtekezleteket hív cissze.

Résztvevői: Igazgatő

Igazgatőhelyettesek

Témája a szetvezet múködését, a feladat e|Iatását lényegesen befolyásoló dĺjntések
véleményezése, koz|ése, ellenőľzések eľedményének ismeľtetése, feladat és felelősĺjk kijelölése,
renđkívĹili feladatok mesbeszélése.

IrÍézményvezetőiértekez|et

Résztvevői : JIK igazgato

onállóan működő költségvetési intézmények vezetői

Á[ami fenntaľtású köznevelési intézmények vezetői

Témtĺja az íntézmények gazdá|kodását, működését érintő, haladéktalan intézkedést kívanó
kérdések me gbeszélé se, gazdá|kodási szabályok változ ásénak megbeszélése.

Gazdálkodási értekezlet

Részťvevői:JIKgazdaságiígazgatóhelyettese

' JIK gazđasági csopoľtvezető

onállóanmfü ĺjdőiĺtézményekgazdaságiugyirúézóí

Témafelelősök

Témaja az akíĺá|is, kifejezetten számviteli probléma megbeszélése, kozös megoldása.

Avezetői énekezletek ľészletes szabá|yait külön igazgatői utasítás tartalmazza.

e) Szabadság

Az éves ľendes és rendkívüli szabađság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel
egyeztetett tervet kell készíteni, melynek hatáľideje tátgyév február 28. napja. Az éves
szabadságolási terv elkészítése az igazgatőhelyettesek esetében az igazgatő, a beosztott dolgozók
e s etéb en az igazgatőhel y ette s ek fe|ađata, melyet az i gazgatő hagy j őv á'
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A rendkívüli és ťrzetés nélküli szabadság engedé|yezéséľe minden esetben csak az igazgatő
jogosult' A tciľvényben nem szabá|yozott esetekben a dolgozó a ľendes szabadság teljes
fe|haszĺáIása után vehet igénybe ťtzetés nélküli szabadságot. A koza|ka|mazottak és
munkavállalók éves szabadságának mértékét a hatályos jogszabá|yoknak megfelelően kell
megállapítani.

Đ A helyettesítés ľendje:

Az íĺtézményben folyó munkát dolgozó időleges, vagy tartós távolléte nem befolyásolhatja. A
ďo1'goző távolléte esetén a helyettesítés rendjének kidolgozása a munkakör szerinti kozvetlen
munkahelyi vezető fe|adata. A helyettesítéssel kapcsolatos' egyes dolgozókat éľintő konkľét
feladatokat a munkaköri leíľásokban kell röszíteni.

g) A munkakiirtik átadása

A JIK vezető állású közalkalmazotai, valamint az ígazgatő áItaI kijelölt ktjzalkalmazottak
munkakörének átadásáľól, illetve tlfuéte|érőI, szemé|yi vá|tozás alkalmával jegyzőkönyvet kell
felvenni.

Az átaďásrőI, átyételről készültjegyzőkönyvben fel kell tűntetni:
az éŕ:ađćs _ átvéteI időpontját,
a folyamatb an Iévő konkľét ügyeket,
a munkavé gzé shez szfü s é ge s e szkö zĺjk átadását'

túaďás _ átvételével kapcsolatos eLjáĺás lefolytatásáról a munkahelyi vezető

h) A vagyonnyi|atkozat tételi kötelezettség

Az ígazgatő, a gazdasági, valamint ellátási ígazgatőhelyettes a megbizását, vagy kinevezését
megelőzoen, és ezt követően két évente tesznek vagyonnyilatkozatot, valamint a külön
j o gszab á|yb an fo gl alt ak az ir źnyadó ak.

l) A munkába jáľás' munkavégzés költségeinek megtéľítése

A munkába jźrás költségeinek megtérítése a 39l20I0. (II.26.) Korm. ľendelet, és a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormáĺyzat által fenntartott alka|mazotti jogviszonyban
fog|alkoztatott dolgozók juttatási szabtiyzatában meghataľozottak szerint tĺjľténik.

j) Továbbképzés

A JIK csoportos okÍatás, továbbképzés megszetvezése, illetve a đolgozőval kĺltött egyedi
tanulmányi szetzođés révén gondoskodik - az egyes munkakĺjrök vonatkozźsában _ a jogszabźiyi
előírások v titozása folytán sztikségess é v áIő képesítés megszerzésér o|.

A munkaköĺ
gondoskodik.
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A JIK vezetójének és gazdasági igazgatóhelyettesének a belső kontrollrendszer témaköľében előírt
továbbképzési kötelezettségére vonatkozó szabáIyokat a 37012011. (XII.31') Korm. rendelet 12.$-
a írja eIő.

k) Egyéb juttatások

A költségvetési szeľv tbglalkoztatottjaiľa a ,'.Budapest .F'ováros VIil. kerĹilet Józsefuáľosi
Önkotmányzat áItaI ferľrtartott intézményekben a|ka|mazotti jogviszonyban foglalkoztatott
do 1 g o zó k j utt atási szab á'|y zata,, éľvénye s.

Az a|ábbi munkakörök esetében a munkavé szés el|átásához BKV béľlet biztosítása szükséses:
- kézbesít(5,
. kaĺbantaľtó'
- takarítő

3. Felelősségiszabályok

A dolgozók a közalkalmazotlí jogviszonyukból, a munkaviszonyukból eredő kĺitelezettségtik
vétkes megszegésével okozott káÍért fegyelmi és káľtéľítési felelősséggeI tartoznak. Szándékos
kár okozás esetén a do|goző a telj es káĺ koteles megtéríteni.

Anyagi felelősség:

A JIK valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszeľelési tárgyak rendeltetésszerú
haszĺá|atáéľt, gép ek eszkozök me góvásáért.

A JIK a đolgoző haszná|atítárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezettkfuért vétkességre
tekintet nélkiil felel, ha a kźr a do|goző munkahelyén, vagy más, megőrzésre szo|géůő helyen
elhelyezett dolgokban keletkezett.

Apénzkezelést ellátó munkakĺjrt betöltő ďolgoző teljes anyai felelősséggeItartozik.

4. |J gyiratkezelés rendje

Az ü gyiratkeze l é s ľendj ét az i gazgatő Ü gyiraĺkezel é s i S zab á|y zatb an hatźr o zza mę g.

5. Az infoľmatikai biztonság szabá.Jyai

A JIK az önkormányzat intézményei gazđá|kođására, vagyonára vonatkozőan nagy mennyiségű
adatot keze|. Az infoľmatika biztonságának megteremtése érdekében külĺjn szabáIyzattal kell
rendelkezni a következőWol:

- az informatikai eszközök ťĺzikai védelme.
- háIőzatvédelem,
- adatvédelem,
- archiválás,
- felhaszná|őijogosultságok és kötelezettségek, fe|haszná|ői adatok nyilvĺíntaľtása,



- inteľnet és e-mailhaszĺáIat.
- kaĺbantartások,
- nyilvántaľtások.

6. A kiadmányozás rendje

A JlK á|ta| e|Iátandó t.eladatok tekintetében a kiadmänyozásijogkĺir az iĺtézmény igazgatőját illeti
meg. Azigazgatő e jogköľét egyes ügýípusokbanazigazgatóhelyettesekre átruházhatja.

A kiadmányozásijogkoľ átadásanem érinti azigazgatő ügyintézéssel kapcsolatos felelősségét.

A ki adman y o zási j o g tovább aďásáho z az igazgatő e g yetérté s e sztiks é g e s'

Az igazgatő á.JtaI- kiadm ány ozandő ü gytípus o k:
o Központi szervekhez' felügyeleti szervekhezírtje|entések, beszámolók,levelek.
o A JIK működésével kapcsolatos anyagok.
C Az önállóan miíködő cĺnkormányzatiíĺtézmények működésével kapcsolatos levelek.

Az igazgatóh elyettes ek ki adm ány ozzák:.

A szetvezeti egységek feladatköľén belül a2. pontban nem éľintett levelezéseket'

Az igazgatő akadá,|yoztatása esetén kiadmányozási jogát a gazdasági igazgatőhelyettes
gyakorolja.

7. Abé|yegz(ĺk használata

Valamennyi hivatalos aláírźsnáI a jogosult a|áírása mellet szeľepelnie kell a JIK hivatalos
béIyegzo lenyomatának. A JIK béIyegzoitĺaptakész állapotban nyilván kell taľtani.

A JIK-nél bé|yegzóhaszná|atáta a következők jogosultak:

- gazđaságiigazgatóhelyettes
- e|Iátásiigazgatőhelyettes

Az áÍvevők személyesen felelősek a béIyegzők megőrzéséért. A bélyegzok beszerzéséroI, a
kiadásaról, nyilvántartástĺrő| a gazdasági ígazgatőhelyettes gondoskodik, illetve a béIyegzó
elvesztése esetén az e|óirások szerint iár eI.

IV. A JIK kapcsolattartásának ľendje

l. A szervezeti egységek ktiziitti munkakapcsolatok ľendje

A szewezeti egységek vezetoi és beosztott munkatársai a feladatk<jľtiket kölcsönosen érintő
ügyeket egytittműködve kötelesek intézni.

Ezen belül kötelesek:
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a) szakmai feladataik eredményes ellátásához szi1kséges adatokľól, infoľmációkĺóI egymást
tájékoztatni,

b) más szervezeti egységet is érintő ügyben szakmai véleméný kérni,

c) vélemény- vagy adatkéľésre vá|aszt ađni, vagy ennek akaďźiyát ahatárido lejárta előtt a
megkereső szerv ezeti egységgel kĺjzölni.

Amennyiben a mellérendelt szeľvezeti egységek vezetoi a k<jzcis intézkedést igénylő iigyben nem
jutnak egyetértésre, úgy az ngy kezdeményezójének saját közvetlen feletteséhez kell fordulnia
intézkedésért vagy döntésért.

z. Együttműkiidés az önáI.|őan működő intézményekkel

A JIK és az ĺjnállóan műkodő intézméĺyek kĺjzött a gazdáIkodás és működés területein a
hatáskĺjrcjk és felelosségmegosztźlsźi. az egyiittmúkodési megállapodások határozzákmeg.

Az egyĹittműkodési megállapodás kiteľj ed:
- a tervezés, gazdá|kodás, könyvelés, beszámolás, kifizetések soľán szfüséges

egytittműkodésľe,
- az étkeztetés szervezésével kapcsolatos feladatokľa,
- atakarítókfelađataira,

a felúj ítás, karb antartás s orán s zfü s é g e s e gyrittműkö dé sľe.

3. Kapcsolat kůilső szeľvekkel

Az intézmény kapcsolatot létesíthet más intézménrryel, vállalkozássaI, mely a dolgozók szźľnélra
tap asńalatszer zési l ehető s é get b izto sít.

A kap c s o latfelvétel c sak az ígazgatőn keľe sztül töľténhet.

Az intézmény rendszeres kapcsol atot tart:.

- a ferrntaľtó önkormany zat ir odáiv aI,

- a fenntaľtó önkormán y zat v a|amennyi intézmény év e|,

- a JVSZ-el

4. Sajtóval való kapcsolattartás

A sajtóval történő kapcsolattartás a polgármesteľ, vagy polgármesteri hivatal által kijelölt
személlyel tĺjrténő elő zetes e gy eztetés, engedély után töľténhet.

5. A személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése a jogszabályokban és a JIK Adatvédelmi Szabá|yzattlbaĺ
me ghatár o zattak szerint történhet.
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V. A JIK gazdálkodásának ľendje

A JIK gazda|kođásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével' végrehajtásával
összefüggő feladatok, hatáskcjrök szabźllryozźtsa _ a jogszabalyok és a ťenntartó ľendelkezéseinek
figyelembe véteiével _ az ígazgató feladata. A gazdá'|kodási feladatokat a külĺjn Ügyľendben
meghatáľozott módon kell végezni.

1. Bankszámlák feletti ľendelkezés

A banknál vezetęlt számla feletti ľendelkezésre jogosultakat az ígazgató jelĺĺli ki. Nevüket és
aláítźs bej elentési kartonj aikat egy-egy pé|đanyát a gazďasági igazgatőhelyettes koteles órizni.

2. Ktitelezettségvállalás, utalványozás, éwényesítés, ellenjegyzés ľendje

A kötelezettségváIIaIás, uta|ványozás, ellenjegyzés, érvényesítés ľendjét az igazgatő a
G azđtiko ďás i S zab álv zatb an szab á|y o zza.

3. Belső kontľollrendszer

3. ].Vezetői ellenőrzés

A vezetői ellenőľzés valamennyi vezetoi szintre vonatkozik, az intézményvezetotől a beosztott,
közvetlen munkahelyi irányítő vezetőkig. A vezetők a szervezeti hieraľchiában elfoglalt
helytiknek megfelelően gyakoroljákvezetői funkcióikat, ezet belül ellenórzésĺjogosultságukat és
kötelezettségiiket.

Avezetői ellęnőrzés legfontosabb elemei a következők:

- a kiadmanyozás, aláirás joga,

. az ęIőzętęs egyeńetés, véleményezés joga,

- a postán és más úton érkezett ktildemények felbontása, szétosztási rendjének kialakítása
(saj át szętv ezeti e gysé gre vonatkozó an),

- a gazdá|kodási hatásköľ, ezen belül a kĺjtelezettségvźi|a|ás, ellenjegyzés és utalványozás
jogosítványai,

- munkáltatói j o gkör gyakoľlása (csak igazgató esetében),

- beszámoltatás a jogszabályokban, saját szabáIyzatokban megszabott feladatok
végrehajttsárőI.

3.2. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetói ellenőľzés

A feladat ellátásának e|óírásait a fo|yamatba épitett, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
(FEUVE)szabá|yzatailletveakockázatkezelésiszabźiyzattarta|mazza.
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3.3. Fiiggetlenített belső ellenőľzés

A belső ellenőrzés feladatt.i- kinevezett belső ellenőr |átja el. Feladatát a kĺjltségvetési szervek
belső ellenőľzéséľe vonatkoző jogszabá|yban megfogalmazottak szerint lćtja e|, ellenőrzési
progÍam a|apján.

Vl. A JtK-t ovo. védiĺ előírások

A JIK-t óvó, védő előíľásokat hrtaImaző szabá|yzatai a JIK Munkavédelmi és Tűzvédelmi
Szabályzatai.

VII. Zárő rendelkezések

A Józsefváľosi Intézménymfüödtető Kĺizpont Szeľvezeti és Múkodési Szabá|yzatát Budapest
VIII. kerület Józsefüárosi Önkormáĺyzat Képviselő-testülete a 437lf0l2' (XII.06.) számu
hattttozatával}}I2. decembeľ I0.hatáIlyal elfogadta, melynek módosítását Budapest VIII. kerület
Józsefuaľosi onkorm tnyzat Képviselő-testülete . . , ,l20I3 ,(I.23.) szźlrnllhattrozatáva| 2013. január
24 . hatti|y a| hag5Ąa j őv á.

A JIK munkahelyi vezetoi kĺjtelesek gondoskodni arról, hogy a JIK đolgozői a szabá|yzatot
megismeľjék.

Mellékletek:

1. Szervęzeti ábra

Budapest, 2013.januáľ

Dr. Kocsis Nĺ.áté

polgármesteľ
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