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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármesteľ

A képviselő-testületi tilés időpontj a: f}t 1. november 3. ' sz. napiľend

Táľgy: A jĺízsefuárosi oktatási.nevelési ĺntézményekben az eneľgetikai célú
felúiításokkal iĺsszefügső tiibbletkiiltsée igény

A napirendet nví|tlzźlrt ülésen kell targyalni, a d<jntés elfogadásźůloz egyszertĺ/pqlqĘíte!!
szav azattobb sé s sztiksé e es.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi tr ,/

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ ozatí j av as|at a bizottság szźtmára:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az előteriesztés mestársy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a I9l2009, (V.06.) önkoľmányzati renđeLet 45.$
(4)bekezdése 1. pontjanak c) alpontja a|apjánźńruhź.zott hatásktirében eljarva a932l20l|.
(VI.09.) szźlmű hattrozatźtval dĺĺntĺĺtt kozbęszeruési eljarás lefolytatásanak eľedményeként _

tĺjbbek közĺjtt - az alábbi épületek energetikai célú felújításairól:

A Molnaľ Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvú Általanos Iskola ľégi épület tető

felújításáľól,
A Némęth LászIő Általanos Iskola homlokzatának külső felújításaľól, valamint a pincei
víznyomó háIőzat felűjításźrőI,,
A Vajda Péter Enek-zenei Altalános és Spoľtiskola II. em-i válaszťalak és a ftjdém
megeľősítéséről.

ÉR KEZETT

2011 oKT 25 r

Aď



A Kincskereső Napktĺzi otthonos óvoda tető, valamint játszóudvar feltljítźlsaról,
A Pitypang Napktĺzi otthonos óvoda épiilet haszná|ati kevert meleg vízbińosításaľól és a
j átszóuđvaľ felúj ításaról'
A Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda épiilet fiĺtési rendszerének zárttá téte|érőI, a pince
v ízszigetelé s é s a j átszóudvar felúj ítás aró 1.

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |912009. (V.06.) önkormányzati ľendelet 1.

pontjrínak c) alpontja a|apjtn źńflJházott hatáskörében e|jźlrva a 931120|1. (VI.09.) számu
határozatával d<jntött, kozbeszerzési eljáľás lefolytatásĺĺnak eredményeként a ,,Ptáter Enek.
zene T ago zato s Által ano s Isko l a'' bővíté sérő l, átaLakítźLsźLr őI.

Az íntézményi beľuhźaások kivitelezési munkáit a kivitelező _ mi1t nyeľtes ajtn|aÍtevő -

EPKAR Zrt. a Molnár Ferenc, a Németh LászIő, a Yajda Péter Altalános Iskolfüban, a
Kincskereső Napkĺizi otthonos ovodában, a Pitypang Napközi otthonos óvodában, a
Hétszínvírág Napközi otthonos ovodában 20It.június 20-ź.ľ-kezđte meg. A munkálatokat
20I|. augusztus 25-éĺ készre jelentette, ezzel egy időben az intézmények műszaki átadása
megtöľtént.
A Práter Altalános Iskolában a felújítási munkálatok 201I.június 27-tőI2011. auguszfus 21-
ig taľtottak.

A kivitelező tájékoztatása szeľint _ vasĺírnap - kivételével minden nap 07.00-18.00 óľa közĺjtt
tartottak a munkálatok.
A hétvégi felújítási munkálatok idejére tigyeletet kellętt bizosítani, mely tĺibblet túlóra
kifizetését eredményezi.
Az intézmények költségvetésében a fenti kiadásokĺa teľvezés nem töľtént, saját
kĺĺltségvetésükön bęlüli átcsopoľtosítással megoldani nem tudjrík, ezért pótigéný nyújtottak
be.

Az intézmények felújítási munkálatokkal összefüggő mindösszesen 698.000'- Ft
tobb letkĺj ltsé g i gényét az I . szźlmí mellékl et tarta|mazza.

Az 698.000,- Ft fedezete a III07-0| műszaki általrĺnos és céltaĺtalékon belül, a mfüödési
általĺínos tarta|ék előfuźnyzata címen ľendelkezésre áll. Az tinkoľmźnyzat költségvetésének
módosítása a 19l2009.(V.06.) ĺinkoľmányzati rendelet 1. mellékletének 16. pontja alapján a
minősített szavazattobbséget igénylő kérdés, a kĺiltségvetés módosítása a képviselő-testület át
nęm ruházható hatáskĺirébe tartozik, figyelemme| az otv, 10.$ (1) bekezdése d) pontjában
foglaltakľa.

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testiilettől az a|ábbihatéttozati javaslat elfogadását.

H,ą.rÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képviselő - testület úgy dönt, hogy

Il. az o|<tatásĹnevelési íntézméĺyek épületeiben megvalósuló felújítás miatti tĺjbblet személyi
tulórákľa 698.000 Ft-ot biĺosít, af. pontban szereplő intézményekrészéte.

Z.la,l az onkoľmányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 1 1107-01 cím működési általanos és

céltaľtalékon belül a miiködési általanos i'artalék előiráĺyzatát 698.000'- Ft-tal csökkenti és



ezze| egyiđejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás -műk<jdés- elohźnyzatát
ugyan ezen ĺisszeggel megemeli.

b./ a NémethLász|ő Altalanos Iskolához gazdasági|agtartoző Molnaľ Ferenc Magyar- Angol
Két Tanítási Nyelvű Által.íoos Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _
mfütjdés _ e|óirźnyzatat l6f.100,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadási - személyi
juttatás előírányzatát 127.700 Ft-tal, munkáltatót tęrhelő járulékok eloírźnyzatát 34.400 Ft-tal
- megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti tĺjbbletktjltség címén.

c./a Németh LászIő ,tltalĺános Iskola 71500 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatás _
működés _ eIőirányzatát 101.800,- Ft-tal megemeli, és ezzę| egyiđejűleg kiadási - személyi
juttatás előirtnyzatát 80.200,- Ft-tal, munkáltatót terhelő jĺírulékok e|őirányzatźń 2I.600,- Ft-
tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti tĺlbbletköltség címén.

d./ a Németh Lász|ő Általános Iskolához gazdasági|ag taftoző Vajda Péter Ének-zeneí
Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szeľvi támogatás _ múködés _
eIőirźnyzatát 114.800,- Ft-tal megemeli, és ezzęI egyidejtĺleg a kiadási - személyi juttatás

előirźnyzatát 90.400,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok e|óirźnyzatźLt 24.400,- Ft-tal -

megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletkĺjltség címén.

e./ a Németh LászIő Általanos Iskolához gazdaságí|ag lrrrtoző Práter Ének-zene Tagozatos
Általanos Iskola 7I5OO-O4 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás működés
e|oirányzatát 168.300,- Ft-tal megemeli, és ezze| egyidejtileg a kiadási - szeméLyi juttatás

e|ofutnyzatát 135.400'- Ft-tal, munkáltatót teľhelő jĺáľulékok előirányzatát 32.900,- Ft-tal -

megemeli ęlszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti tĺjbbletköltség címén.

f'i a ľÁura Napközi otthonos ovodahoz gazdasźryi|ag tartoző Pitypang Napkdzi otthonos
ovoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ mfüĺidés _ elofutnyzatźLt 5I.100,-
Ft-tal megemeli, és ezze| egyidejűleg a kiadási - személyi juttatás e|oirźnyzatát 40.200,- Ft-
tal, munkáltatót terhelő jáľulékok előirrĺnyzatźń 10.900,- Ft-tal - megemeli elszámolási
kötelezettség mellett felúj ítás miatti többletköltség címén.

g.l a TATIKA Napközi otthonos óvodahoz gazđaságilag taľtozó Kincskereső Napközi
otthonos ovoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás mfüödés
elóirtnyzatát 64.000,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejrĺleg a kiadási - személyi juttatás

előitźnyzatát 50.400,- Ft-tal, munkáltatót terhelő jráľulékok e|óírźnyzatát 13.600,- Ft-tal -

megemeli elszámolási kĺjtelezettség mellett felújítás miatti többletkĺjltség címén.

h./ a TÁTIKA Napközi otthonos óvodahoz gazdaságilag tartoző Hétszíĺviľág Napközi
otthonos ovoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás múkĺidés
e\őitźnyzatát 35.900,- Ft-tal megemeli, és ezzeI egyidejiileg a kiadási - személyi juttatás

eIóirźnyzatát 28.300,- Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok e|őitźnyzatát 7.600,- Ft-tal -

megemeli elszámolási kötelezettség mellett felúj ítás miatti többletköltség címén.



3./ felkéri a Polgáľmestert, hogy a költségvetés következő módosításánáI a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő:1-2.pont esetén 201I. november 3.

3. pont esetén a20|1. évi költségvetés következő módosítása

A d ii ntés vé gre h a j tá sát v égző szew ezeti e gy s é g : P éĺwngy í Ű gy o sńáIy

Budapest,2O1 1. október 10.
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Sántha Péteľné

alpo1gármester
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|. számumelléklet

201l. év nyáľĺ oktatási.nevelés.i intézmény-fe|rĺjítási munkálatok iigyeleti díjai
Osszesítő tá.ů,lázat

Intézmény neve
tigyeleti díj
bérkiiltsége

Ügyeletĺ díj
jáľulékktiltsége Osszesen

l. Práter Általanos Iskola 135 360 Fr 32 900 Ft 168 260 Ft

2.
Molnar Ferenc Magyar- Angol

Két Tanítási Nyelvíĺ Altalános Iskola
127 656Ft 34 467 Ft 162 r23 Ft

3.
Vajda Péter Enek zenei és

Spoľt Altalános Iskola
90 367 Ft 24 399 Ft It4 766Ft

4. Németh LászIő Altalĺános Iskola 80 190 Ft 21 651 Ft 101 841 Ft

5. Pitypang Napkozi Otthonos Ovoda 40 f20 Ft 10 859 Ft 51 079 Ft

6. Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda 50 352 Ft 13 596 Ft 63 948Ft

7. Hétszínvirźtg Napközi otthonos óvoda 28 251 Ft 7 628Ft 35 879 Ft

8. Osszesen 552 39ó Ft 145 500 Fr 697 8968t




