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Budapest Józsefváľosi on k ormányzat
Képviselő.testület e számár a
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj
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A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, ahatźtrozat elfogadźsához minősített szavazattöbbség sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményeziX
Humánszolgáltatási Bizottság

véleményezi

x

Hatźnozati iav as|at a bizottság' szárTláÍ a:

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszolgáltatási
testületnekaze|őterjesztésmegtárgya|ásźú.

Bizottság javasolja a Képviselő.

Tisztelt Képviselő.testület!
I. Előzmények

Budapest Józsefuĺíľosionkormányzat Képvisęlő-testületę a 453l2Ot2. (XII.IL) számiĺ határozatával fogadta el a kĺjznevelésiintézményekállami fenntaľtásba vételévelösszefüggő intézményátadás.átvételľől, a feladatęllátáshoz kapcsolódó |étszám átadásrő|, valamint afę|adatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és ktjtelezettségek megosztásáról szóló megállapodást. A nemzeti köznevelésľől szóló törvény alapjáĺ2013, janufu 1-tó| az iskolák és a
Józsefuárosi Pedagógiai Szakszo|gźiat és Pedagógiai Intézet fenntaľtója az áLIamí intézméĺyfenntaľtó központ.

A

Józsefuaľosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet a|apítő okiľata szeľint a
2012l2013-as tanévben pedagógiai szal<szolgálat kerctébeĺellźĺtaa nevelési tanácsadást, valamint a logopédiai ellátást; a pedagógiai-szalcľnai szolgáltatás keľetében pedig ęl|źtta a pedagógiai éľtékelést;szaktanácsadást; pedagőgíai tźĄékoztatást;pedagógusok képzésének,továbbképzésének és önképzésének segítését,szervezését;tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szerv ezését,összehangolását; tanulótáj ék ońatő, tanácsadó
ffi'ä1i1ŁFJr;,^JT
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A Képviselő-testĹilet 20212013. (Y.22.) szám'űbattrozatttban véleményezésíjogával élve dontött úgy, hogy:

].

2.

tudomásul veszi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ązon teľvezett intézkedéseit, amelyek a pedagógiai szalrszolgáĺati feladatokat ellótó koznevelési intézmények
(Józsefvórosi Pedagógiai Szalazolgóĺa! és Pedagógiai Intézet, Józsefvárosi Egységes
Pedagógiai Módszertani Kozpont és Álmtános Iskola, Molnár Ferenc Maglar-Angol
Két Tąnítási NyeĺvíĺÁltaĺános Iskola) ótszervezésére vonatkoznak tekintettel aľra,
hogy ezen intézkedések során a Budapest VIII. keriiĺetifeladateĺlótás nem sérĹil,
u Jl5zsefvúľosi ľedagógiai Szolgúlat és ľedagógiai hltézet átszeľvezése soľán a KIc
belsberg Intézményfenntartó KÓzpontnak gondoskodnia kell a pedagógiai-szalcľnai
szoĺgáItatás kerületi szintii (Budapest VIII kerület) ellátásáról is, tekintettel a 48/20]2.
(Xil 12.) EMMI ľendeĺet ]. s O-o és a 2. $ (1) bekezdésére.

II. A beteľjesztés indoka
A nemzeti kcjznevelésľől szóló törvényben meghatározottak alapján a jőzsefvárosi iskolfü,
óvodák munkáját a pedagógiai szakmai szo|gáItatźls segíti. A keľületi szo|gáItatźĺs feltételeinek
biztosítása érdekébensztikséges, hogy a képviselő-testiilet a helyiség bĺztosítástlról szóló dontéséta 2013. november 6-i ülésénmeghozza.
III. Tényállási adatok
A 2OI3. év májusi intézményiátszęrvęzések ktjvetkeztében a Jőzsefvárosi Pedagógiai Szakszo|gá|at és PedagógíaiIntézet alaptevékenysége a20l3l20l4-es tanévtől megváltozoIlűgy,
hogy a továbbiakban pedagógiai-szakmai szoIgáItatást fog végezni, ezá|tal a neve is módosult
Józsefvárosi Pedagógiai Intézetre. Apedagógiai szakszolgá|ati feladatokat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat |átja e| 2013. szeptembeľ l-jétől, melynek egyik tagíntézményea VIII'
kerületi pedagógiai szakszolgálat. Ję|enleg mindkét iĺltézménytigyviteli címe: 1081 Budapest, II' János PáIptpatér 4, a Pedagógiai Intézet azoĺbanjelenleg a Polgármesteri Hivatalban működik'

A II. Janos Pálpápatér 4. sz. alatti épületben a két intézménymukođtetésenem megoldható,
tekintettel az épĺIetrésznagyságźra Q7I,44 m2;, és a helyiségek mérętére, szźlmáta. Az in-

tézményekben folyó pedagógiai szakszolgáIati valamint pedagógiai-szakmai feladatok ttxgyí
feltételeinek biĺosításához szĹikséges két telephelyet megjelölni, ahol a felađatokelláthatóak,
így sziikségessé vált a peďagőgiaí szakszoIgźiatnak helyiséget biĺosítani. Az elhelyezési
pľoblémát az e|mu|t években a Polgármesteri Hivatal épületében sikeľÍilt áthidalni, mely a
jĺivőben nem taľtható fent. A pedagógiai_szakmai szolgá|tatás feladatainak ellátásához aKIebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központ Budapesti VIII. TankerĹiletében biztosítottuk egy fő
munkafeltételeinek kialakítását.Ezekazírođabiftoľoka Tankerület hasznáIatában maradnának
(2 asztal)' a tankertiletiigazgatő kérésére.
KeľĹilettinkben a PedagőgiaiIntézet a korábban kialakított ľendszerben (intézmények kĺjzötti
szo|gáItatás feladatait
munkaközösség, tantáľgygondoző útjĺín)|atja e| a peđagőgíaí.szak.sĺai
az óvodáinkban és az általános iskolakban. A PeđagógíaíIntézetszolgáltatási terÍiletei, ellátandó feladatai:
a) pedagógiai éľtékelés,
b) szaktanácsadás, tantźngy gondozás,
c) p edagó g iai táj éko ztatźs,
d) tantigy-i gazgatási szolgáItatás,
e) pedagógusok képzésének'továbbképzésénekés önképzésének segítése, szervezése,
I tanulmányi és tehets éggoĺđozőversenyek szerv ezése, összehangolása,
g) tanulótáj ékoztatő, - tanácsađó szolgá|at.

A Józsefváľosi

Pedagó giai Intézet önállósodása
datnövekedés is várható.

létszámbővítéssel jáľt, illetve a jcivőben fela-

Iv. A diintés tarta|mának ľészletesismeľtetése

34803/1 hrsz. a|att felvett 911 ÍłalapterĹĺlehĺ,természetben Budapest, VI[. Tolnai Lajos
u.]-9. alattta|áIható, a Budapest Józsefuaľosi onkorményzattulajdonát képezó felépítményes
ingatlant megoszľva haszĺá|ta hat évig a Napľaforgó Napközi otthonos ovoda, valamint a
ľĺ.-ľ-xaNapközi otthonos óvodanak a gazđasági egysége. A gazdasági egység áItalhasznált elkülcjnített ingatlanrésznagysága - a III. emeleten - 176,48 m', ahol 20l3.01.01-tól'kozel
öt hónapig a Jőzsetvátosi Intézménymíiködtető Kĺizpont keľült elhelyezésre. Jelenleg az e|kilonített ingatlanľészüres, óvodai csoportszobak kialakítására sem miĺszaki, sem trizvédelmi
szempontból nem alkalmas.

A

ovodáinkb an az alapító okiľatok szerinti maximális felvehető gyermeklétszám jelenleg ĺisszesen 1592 fő. A 20I3lf0I4. nevelési évben a jőzsefváĺosi önkormányzati óvodfü 92 %;o-os ki.
haszntĺ|tsággal működnek. A 201412015. nevelési évtől kezdődően ktjtelęzővé vá|ik a 3. életévfüęt betoltött gyermekek óvodai elhelyezése.Ezęn 3-6 éves koru gyermekek száma kerĹileti
szinten megkĺizelítőleg 1900 fő lesz, azonban ezerl gyęÍmekek ttjbbsége mźr jelenleg is óvodás. Számukat jelenleg pontosan nem lehet meghatátozni a lakóheIy vá|toztatások' valamint a
keľiileten kívĹili óvodába jarók száma miatt' A fenntartásunkban lévő óvodai feladat ellátási
helyek épiileteiben új csopoľtszobák kialakításával, a meglévő csoportszobák bővítésével
20|4. szeptember 1-jétől előreláthatóIag1700 óvodai ferőhellyel fogunk rendelkezni, mely a
tervek szeľint elengedő lesz az óvodások fogadásaľa.

A

pedagógiai-szakmai szolgá|tatźls zavartalaĺ megszervezése, elIź.ŕtźtsaérdękébenezen III.
emeleti helyiségek rendelkezésre bocsátását javasoljuk a Pedagógiai lĺtézetrészérea Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ Budapesti VIII. Tankerület igazgatőjarlak kéľésére.Az
érintett óvoda vezetője támogatja elképzelésünket. A pedagógiai-szakmai szo|gźitatás műkĺjdése nem zavarná a nevelési-oktatási intézmény óvodai életét,időben nem kíván az eddigiektől eltéľő nyitva l*lrtźst. A Józsefuárosi Pedagógiaí|ntézetvtrhatőan 5-9 fővel fogja ellátni a
peđagó gi ai- szakmai szolgáLtatás feladatait, j e Ienle g háľom fővel mfü ö dik.

A nemzeti köznęvelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 7a.$

tetés feltéte|eit az átadó onkormźnyzat és a

KLIK

(6a) bekezdése a|apjźn a működa feladatokhoz igazoďő, egyedi szerzódés-

ben (továbbiakban: hasznáIatí szerzóđés)áI|apíýzk meg. A Képviselő-tęstiilet 97l20I3.
(III.20.) szźĺrńhatározatával kotött hasznźiati szerzóďést onkormĺĺnyzatlĺlka Klebelsbeľg

Intézményfenntartó Kcizponttal a köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellźtására,
mely taľtalmazza a működtetés ťtnanszírozását és a kiadási költségek viseléséta szerződéses
felek kĺjzött.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köľébe tartoző kiadások:

a)
b)
c)

d)
e)

Đ

g)
h)

szakmai anyagok beszerzésének k<iltsége,
taniigyi dokumentumok, nyomtatvanyok kĺiltsége,
pedagógiai programban szeľeplő felađatokés a tanulókkal szembeni kötelęzettségek
költségei (pl.: tanulmanyi kiľandulás, feladatlapok fenymásolási költsége stb.),
tanulmányi és spoľtversenyek kdltsége,
könyv, folyóiľat, egyéb infoľmációhordozó beszerzése és költsége,
telefondíj (részletes száĺr/ra szerinti arányban),
internethas zntĺIat (alapdíj on felüli költsége)'
egyéb, az önkormźnyzatťnanszírozási köľébe nemtartozó kiadás.

Azonkormányzatťlnaĺszítozásábatartozőkiadások:
a) gázener gia-szo|gáItatás đíja,
b) villamos energia-s zolgáItatás díja,
c) távhő-és melegvíz-s zo|gźitatás đť1a,
đ)víz-éscsatomadíj,
e) tanuszoda működési, üzemeltetési költségei,

f)

spoľtsátoľ műkodési, üzemeltetési költségei,

Ťf
a:

s) karbantaľtási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, múködtetési
feladatokhoz,
h) egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások: szemétszáI|itás, kéményseprés,rovar-és
rágcsálóirtás, vagyon-és épületbiztosítási díj, veszélyes hulladék kezelése,
működtetéssel kapcsolatos levelezés, tlinédelmi feladatok e|Látásával kapcsolatos
kiadások, tisńítőszerek, munkaruh a bíztosítása'
D nem ađatátvitelicélútávkozlési szeruođésekalapdíjai (telefon, telefax, telex), a
további díjak a ľészletesszámla szerinti hasznáIat aľányában, ha azok aZ
üzemeltetés sel és mfü ödtetés sel kapcsol atb aĺl merülnek fel,
i) onkormány zat á|ta| átad ott fénymáso lók, nyomtatók üzem elteté s i díj ai.

A Józsefvárosi Pedagógiai Intézeŕ jövőbeni műkodtetése a használatí szerzőđésbenfoglaltak
alapján történik. A használati szerződésben a kĺjznevelési intézmények a f0I2 decembeľi elnevezéssel szerepelnek, ezért ahasznáIati szerzodés 1. pontját sztikséges módosítani, illetve
kiegészíteniaz átszewezéssel érintett Jőzsefvttrosi Pedagógiai SzakszoIgáIat és Pedagógiai
|ĺtézetvonatko zás áb an.

A

hatáĺozati javaslat szerinti osszegben a Képviselő-testĺilet 600,0 e Ft fedezetęt biĺosíta
pedagógiai-szakmai szo|gáItatás feladatainak ellátásahoz sziikséges harom fő munkafeltételeinek kialakításźra, ezen belül iľodai bútorok, informatikai és kommunikációs eszközĺjk beszęrzéséte. A fedezet biztosítása érdekébena Képviselő-testület költségvetési átcsoportosításľól is dönt.

V. A diintés célja, pénziigyĺhatása
Pedagó gíai Intézet múködtetésével és telephelyének biztosításźpal' a jogszabályi kötelezettségtinknek teszünk eleget.

A Józsefuarosi

A pedagógiai-szakmai

szo|gáItatás feladatainak ellátásához szfüséges munkafeltételek kiala-

kitásźůloz600,0 e Ft fedezetet javasolok biztosítani a Jőzsefvátosi Intézményműk<idtető Központ költségvetésében az onkormźnyzat 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon
b eliil az általáno s taľtal ék előir ány zaÍáb őI.

A Józsefuaľosi Pedagó gíaiIntézetBudapest, VIII. Tolnai Lajos l. 7-9. a|attIévő ingatlanban
történő elhelyezése a mfüĺjdési költségek emelkedését vonja maga utan (pl.: árann, vizđíj),
melyet a20I4. évi költségvetés tervezése során figyelembe kell venni.
VI. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő-testület hatásköre

köznevelési feladatot e|Iatő egyes tinkoľmanyzati fenrńartásil
íntézményekállami fenntartásba vételéľőlszőIő 2012. évi CLXXXVIII. ttjrvény 13. $ (1) és
(2) bekezdésében, valamint a Magyaľország heIyi onkoľmanyzatafuő| szóló 2011. évi
CL)o(Xx. törvény 107. $-ában foglaltakon alapul.
a

Kéremazalźĺbbihatározatijavaslatelfogađását.
Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
biztositjaaJőzsefvaľosi Pedagógiai Intézet elhelyezéséta34803lI hrsz. alatt fe|vett97I
m2 alapterületű, természetben Budapest, VIII. Tolnai Lajos u, ]-9. szám alatti ingatlan III.
emeletén cisszesen I]6,48 m' területen, valamint három fő fęladat e||átásźthoz sztikséges
munkafeltételeket (iľodai bútorok, informatikai és kommunikációs eszközök) 2013. november 15. napjától,

1. a)

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. novembeľ

15'
^

b) a Józsefuáľosi Pedagógiai Intézęt működtetési feltételeit (feladatok, ťlnanszírozás, koltségek viselése) a Képviselő-testiilet 9712013. (III.20.) számíhatźrozata alapján Budapest
Józsefuaros onkoľmányzatának a KlebelsbergIntézményfenntaľtó Központta|2013. május
1 5 - én kötött
haszĺáIati szeruő désben fo glaltak a|apj án b izto s ítj a.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. november 15.
c) felkéri a polgármestert a Képviselő-testtilet 97lf013. (III.20.) sz.hatźtrozatźxa|elfogadott
Budapest Józsefuaľos onkoľmanyzatźnak a Klebelsb erg IntézményfenntaľtóKözponttal
ahatáĺozat 1'. pontjában fog2013. május 15-én kötött hasznáIatí szerzőďés kiegészítésére
laltakkal,

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2013. novembeľ 15.
2.hozzźljárul, hogy aJőzsęfvárosi PedagógiaiIntézettelephelyeként a Budapest, VIII. Tolnai
Lajos u.7-9, (hrsz. 34803/1) szźtmalatti ingatlan bejegyzésľe keľĹiljön,
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. december 31.

3. a) a Józsefuarosi Intézménymúködtető Központ költségvetésében 600,0 e Ft-t biztosít a
határozat l. a) pontjában foglaltak szeľinti sztikséges munkafeltételek kialakításźthoz a mrĺködési általanos i'artalék teľhérę.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. novembeľ 1 5.
b) a hatarozat3. a) pontjában foglaltak riatt az onkoľmanyzatkiadás 11107-01 cím múkĺjdési cél és általános taľtalékon be|uI az á|talános taľtalék - kötelező feladat - e|őfuźnyzatfuő|
átcsoportosít 600,0 e Ft-ot a kiadás 11108-02 cím finanszírozásí működési kiadáson belül
az irányitőszervi tiĺmogatásként folyósított tiímogatás kiutalása _ k<jtelező feladat előiranyzatára.

Felelős: polgármester
Hatźrido 2013. november 1 5.
c) a Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Központ ]2103 cím - kötelezo feladatťlnanszítozási
bevételen beliil az irányitőszervi támogatásként folyósított tźnnogatás ťĺzetésiszámlán tĺlr-

ténő jőváírása előirányzatźú és ezzel egyidejtileg a kiadás - kötelező feladat dologi előiúlĺyzatźńcéljelleggel 600,0 e Ft-tal megemeli ahatározat 3. a) pondában foglaltak beszerzése céIjábőI.
Felelős: polgáľmesteľ
IJatźridő : 2013 . november 1 5.
d) a határozat 2 pontja szeľinti telephely 2013 ' évi mfüödési kĺiltségeinek fedezetéül a Józsefuaĺosi Intézménymúködtető Kozpont 72103 cím dologi eloirźnyzatát jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 6.

e) a hataľozat 2 poĺtjában foglalt telephely működési költségeiĺe a következő évek ktjltségvetésénekterhére taľtós kötelezetts éget váIIaI.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20 13 . november 6. ĺapjátőI folyamatos
4. felkéri a Jőzsęfuźnosi Intézményműködtető Központ ígazgatőját ahatározat 1 a) pontjában
foglaltak szeľinti munkafeltételek kialakításźůlozsziikséges irodabútorok, eszközök beszeľzésére.
Józsefváľo si Intézményműködtető Központ igazgatőja
Határidő: 2013. november 1 5.
Felelő

5

.

s

:

felkéri a polgármestert, hogy j elen hatar ozatban foglaltakat a 2013 . évi költségvetési rendelet ktjvetkező módosításáná| és az onkormtnyzat2014. évi ktiltségvetésénekteľvezésénél
vęgye figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 201,3. évi koltségvętésirendelet módosítása legkésőbb 2013. december 3I,, a
f0I4. évi kciltségvetés tervezése

A

diintés végrehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgá|tatásiLJgyosńá|y
kapcsolati lroda, Pénzügyi |Jgyosztźiy, Jőzsefvfuosi Intézményműködtető Központ
Budapest, 2013. október 16.
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