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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi
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Hatźn ozati j av aslat a bizottság szźlmźlt a:
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Tisztelt Képviselő.testület!

A Józsefuiáľosi onkormanyzat a KMOP-2009-4.5.2-09-2009-0023 azonosító szźlmu,
Bĺilcsődeépítés Józsefuáľosban című pá|yćnaton 249.568.960,- Ft támogatást nyert,
amelynek alapjtn az önkormźnyzat a Tolnai L. u. 19. szám a|atti ingatlanon új, haľom
csopoľtos, 60 férőhelyes bölcsődét épített. Az tlj bölcsőde a Jőzsefvtrosi Egyesített Btilcsődék
(JEB) tagiĺtézményeként, telephelyeként múködik majd.

A Képviselő-testület a48512011. (xII.1) számíhatźtrozatźnak 1. pontjában úgy döntött, hogy
a Budapest VIII. . kerület Tolnai L. u. 19. szám a|attí ingatlanon felépült új bĺjlcsőde 20ll.
decembęr 2. naptő| 20|2. februaľ 29 . napjáig teľj edő idószak,ła történő őrzéséte a Józsefuárosi
Egyesített Bĺilcsőde tészére bruttó 3.274.560 Ft -.ot biztosít az intézmény 20II. évi
költségvetésében tervezett Hoľánszky utcai bcllcsőde udvaľ bérleti díj maradvźnyaterhére. A
hatélrozat 4. pontjában foglaltak a|apján a Képviselő-testület felkérte a Jőzsefvźrosi Egyesített
Bölcsődék vezetőjét,hogy az orzésre vonatkoző szerzódést kösse meg.
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tLj bölcsődében a szakmai tevékenységet előre |ttthatő|ag 2012. április 1. napjától lehet

megkezdeni. Eddig az időpontig a Jőzsefuaľosi Egyesített Bölcsődék vezetője gondoskodik a
a szakmai és technikai munkakĺjrök betöltéséről.
Jelenleg az íntézményben még nincsenek kĺjzalka|mazottak, ezért indokolt az új bölcsőde
órzéséró| 2012. maľcius 3I. ĺapjáíg gondoskodru. Az intézméĺyvezetó tájékoztatása szerint
naponta 1 fő őr 24 őrában és +1 fő 12 &ában (az éjszakai őrzéskét főt igényel) tudja ellátni a
feladatot, azaz osszesen napi 36 őrában, 800,-Ftióra+áfa cisszegben. Az orzés biztosításanak
koltségigénye 31 napľabruttó 1.133.856,- Ft.

A 20|f , évi költségvetésben tervezett Hoľĺĺnszky utcai bölcsőde udvaľ béľleti díj terhére az uj
bĺ}lcsődę őrzésének költsége biztosított, tekintettel ana,hogy az onkoľmányzatés a Tĺĺľsashaz
kĺizötti bérleti szeruődésre vonatkozóan szęrzodés ezidáignem keľült megkötésre.

A Jőzsefvźtrosi Egyeített Bölcsődék 2012. évi költségvetésében tewezeÍt Hoľiínszky utcai
bölcsőde udvaĺ bérleti đíj terhére az új bölcsőde fuzésének költsége biztosítható.

A Józsefizárosi onkormányzat a Képviselő-testiilet és Szęrvei Szervezeti és Mfüödési
SzabáIyzatań| szőIő I9l2009. (V. 6.) számű rendeletének 4. $-ának (4) bekezdés d) pontja
értelmében a Testiilet hatásk<jľéből át nem nńź.zhatő a költségvetés megállapítása.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Budapest VIII. keľület Tolnai Lajos u. 19. szźlm a|atti ingatlanon lévő b<ilcsőde
2012. miíĺcius l. naptól 2012. maľcius 31. napjáig terjedő időszakĺa vonatkoző
őrzésének cé|jára aJőzsefvźlrosi Egyesített Bölcsőde részére bruttó 1.133.856 Ft-ot
biztosít azintézmény 2012. évi költségvetésében tervezett Hoľánszky u' bĺjlcsőde
udvaĺ béľleti díj terhére,

2. felkéri a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét' hogy az őrzésre vonatkozó
szerzőďést kösse meg.

Felelős: 1. pont esetén: polgáľmesteľ
2.poĺlt esetén: JEB vezetője

Hataľidő: 20|2. március 1.
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