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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiírosi onkormányzat Képviselő-testülete a 85/2008. (II.
27.) számű hatźrozat 12. pontjában döntött arľól, hogy iskolabuszt indít a Szź.zađos tÍ
térségéből aY ajđaPéteľ Ének -zenei Áttalĺĺnos és Spoľtiskolába kísérleti jelleggel a 200812009 .

tanévben.

Az iskolabusz indítását az indokolta, hogy a Sztzados út térségébő| a kijrzetes tanköteles
tanulók szülei a rossz k<jzlekedési viszonyok miatt, más kerĹiletek iskoláit részesítették
előnyben. A 2008. szeptember l-je óta miikĺjdő iskolabusz beváltotta ahozzáfüzott fenntaľtói-
íntézméĺyi reményeket és a Szźzados út térségében lakó szülők nagy megelégedésére szolgál.

A Vajda Péter Ének-zeneí Áttalanos és Spoľtisko|aintézményvezetőjének tájékoztatása szęľint
a szo|gá|tatást 2008l2009-ben 28, 20091201O-ben 34, 20I0l2011-ben 3I, 20l1l20|2-ben 53,
jelenleg, a20I2l2013-as tanévben 59 tanuló (a teljes tanulólétszám l|,6%o-a) veszi igénybe.Ez
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Előteľjesztő: Santha Péteľné alpolgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. október 18. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat az iskolabusz további míÍktidtetéséľe és kiizoktatási intézmények
kiiltségvetésének módosítására
A napirendet ĺyĺLtlzáľt ülésęn kell taľgyalni, a döntés elfogadásához egyszeľiĺ/4qlE5sfufi
szav azattobb sé g szfü sé ges.
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BpľpRlpszľÉsnľ ALKALMAS :

fuľĺÁN Eonqn.
ĺrcyzo

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Határ ozati j av aslat a bizottsźĘ szźtmźr a:

A Yátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság és a Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteries ztés meŃttrsva|ásźú..
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az autóbusz maximá|is kihasználtságźújelenti, nyolcadik évfolyamon az iskola miíľ nem tudja
bizto sítani a szo|'gźitatást helyhiány miatt.

A Szźnados út térségből beiratkozó tanulók révén nĺivekvő átlagos tanulócsoport-Iétszźtmok az
iĺtézsnény pérlzjgyíhatékonyságát is nĺivelik (átlagos osńźiylétszám:23,I8).

Az iskolabusszal bejáľó és nem iskolabussza|kőz|ekedők alakulása
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Mint láthato a szo|gáltatás bevezetését mege|óző évtől kezdve a Vajda Péter Énęk-zenei
Általanos és Sportiskola tanulói összlétszáma 82 Íővel (2007. évi bázison I9%-kaL) nőtt, ebből
59 fő veszi igénybe az iskolabuszt 20|2. szeptembeľ 3-tőI. 20|2. évre a Képviselő-testület a
busz béľlésére aziĺtézmény költségvetésében 8.687,0 e Ft-ot biztosított.

Az igénybe vevő tanulók évfolyamonkénti megosz|ását az a|ábbi diagram tarta|mazza.
Többségfü a Szźnados úti katonatiszti lakópaÍkban lakik, a tanulók a Yajda Iskola kittĺnő
tanuló i ko zé tarto znak.

Iskolabussza|bejárő és nem iskolabusszal közlekedők évfolyamonkénti megoszlása 2012
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A TAMOP 3.3.2l08ll Komplex közoktatási esélyegyenlőségi pľogram megvalósítása
Józsefuarosbanaz esélyegyenlőség többirányű, egyidejrĺ javítása érdekébenpźiyázatkeretében



a pá|yźnat eredményének minimum 5 éves fenntartása szĹikséges. A fenntaľtási kötelezettség
az iskolabusz működtetéséľe 2016, augusztus l-is szól.

Az iskolabusz szo|gáltatás megrendelése - tekintettel a becsült éľtékĺe _ nem tartozik a Kbt.
hatá|ya alá, ugyanakkor a Józsefuáľosi onkormányzatKozbeszeruési és Beszerzési Szabá|yzat
IX. ľésze szeľinti beszerzési eljarás lefolytatása szfüséges. Abeszerzési eljrĺľás eredményének
megállapítása a I9l2009. (v.06.) önkormányzati rendelet 45. $ (4) bekezđés I. pontjanak c)
alpontja szerint aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásk<jrébetartozik.

A szolgáltatás megrenđeléséhez a 2013. évre előzętes kötelezettségvállalás sziikséges nettó
7.200.000 Ft + Afa összegben (bruttó 9.|44.000.- Ft), ami a20I2. évi költséghez képest 5,3yo-
os növekedést jelent, amennyiben nem |esz áfavźitozás.

A 2013. évi vźůtozás miatt abęszetzési eljrírást az önkormźnyzat bonyolítja le és köti meg a
szerzođést.

Kőzoktatási intézm ények kiiltsé gigénye

Budapest Józsefuaľosi onkoľmiányzat Képviselő-testĹilete a |78120|2. (V.17.) szźlmil
hatźrozaténak 14. a.l pontjź,ŕian döntött aľľól, hogy a Práter Általános Iskolából a jogutód
(Németh Lász|ő Általános Iskola) intézmény épületébe történő átkĺiltözésre 6.000,0 e Ft-ot
biztosít. Több ajĺĺnlat bekérése uttn az intézmény a legalacsonyabb araján|atot tevő (3.619.500
Ft) szolgáltatőva| kötött a szerzőđést, így sikeľült 2.380.500 Ft-ot megtakańtaĺi, azonbarl a
megtakarítást a Pľáter Iskola mfüöđési költségtöbblete elvitte.

A Németh Lószló Álmlános Iskola intézméĺyvezetője azza| a kéréssel fordult a fenrńartőhoz,
hogy a megtakarított ĺisszeget 1.915.100 Ft-ot és annak jáľulékait 465.400 Ft-ot _a
tobbletmunkavégzésért_ keľeset-kiegészítésként megkaphassfü a kĺjltöztetésben k<izreműködő
do1gozók.

Támogatom az intézményvezeto kérését, hiszen a Németh Iskola dolgozói azon félradoztak
egész nyáron, hogy a megsziintetett Práteľ Iskola átköltöztetése zavafta|arĺ legyen. A
20|2l20|3-as tanév zökkenőmentes indítását eredményezte az igazgatők (Pľáter és Némęth
Iskolĺĺk) szewezőképessége, mindenre kiterjedő figyelme, és a dolgozók lelkiismeľetes, odaadó
munkája.

A Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Által.ĺnos Iskola 2012, évi
költségvetésében |3 fualhét tulóľa fedezętét biztosítottuk. Az iskola tényleges ttúőrája azonban
a 20||l20l2. tanév II. félévébęn 45 őralhét volt. Ezéľt a |3 őralhét tulóran felül szükséges
biztosítani az iľŕiézrĺéĺy részére a 32 őralhét ttiőrát a kotelęző a|apfeladatlínak teljesítése
érdekében. A 201f. év 3 hónapjábaĺ (f0l2l20|3. tanév I. felévében) az iskola 34 őra/hét
ttiőrát fog ellátni. Miután éves szinten 13 őralhét tulóľa fedezete biztosított, a 20|2. év haľom
hőnapjźna (201212013. tanév I. félévében) 21 őrďhét túlóra feđezetét sztikséges biztosítani.

A Molnráĺ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvtĺ Általános Iskola 2o|2. évben
jĺíľulékokkal egyĹitt összesen 2.888.534,- Ft tulóra díjra jogosu|t (2.274.358,- Ft tulóľa díj +
6|4.176,- Ft járulék)' erre vonatkozőanazintézmény benffitotta tulóľa igényét.

A Losonci Téri Áhalános Iskola 2012. évi költségvetésének módosítását kérte a 2012.
szeptember l-től bevezetésre kerülő minđennapos testnevelés miatt. Túlóráinak szźtma az 1. és
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5. évfolyamos tanulók részére biztosított testnevelés órák miatt heti 1 | őráva| emelkedik meg,
ami a 2012. év 3 hónapját tekintve (201212013. tanév I. félév) összesęn I43 elIźtandő őrát
jelent. Eĺrnek költségvetési vonzata a járulékokkal egyĹitt cisszesen: 326.898,- Ft (257.400,- Ft
óľadíj + 69.498,- Ft jaľulék).
Javaslom a mindennapos testnevelés bevezetéséhez sziikséges plusz óradíj kĺiltségvetési
feđezetének biztosítását.

A Losonci Tért Áttaĺános Iskolóban egy 39 éves kozalkalmazotti jogviszonnyal rende|kezo
munkavállaló ez évi ĺyugdijazásáva| egyidejűleg köza|ka|mazotti jogviszonyának
megsztintetését kéĺte.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi )ooilIl. tĺirvény (továbbiakban: Kjt.) 78. $
(4) bekezdése szerint, ha a koza|ka|mazott közalka|mazotti jogviszonyának megszllnése
időpontjában nyugdíjasnak minősül, továbbá' legalább harmincöt évi kozalkalmazottí
jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves kĺizalkalmazotti jogviszonnya| jarő _ öt havi
illetményének megfelelő összegű - jubileumi jutalomĺa jogosult.
Fentiekĺe tekintettel az íntézmény munkavá||aLőját megilleti a 40 éves jubileumi jutalom,
melynek összege jĺíľulékokkal egyiitt összesen 1.f45.235,- Ft (öt havi illetmény összege:

980.500,- Ft + jarulék összege: 264.735,- Ft). Ezen ĺisszeg feďezetét az iskola adminisztľációs
okokľa hivatkozva nem tervezte bę az intézmény k<iltségvetésébe és az iskola ĺgazgatőjanak
jelzése szerint nem is tudjĺĺk aztkigazđálkodni.

Javaslom a 40 éves jubileumi jutalom kĺiltségvetési fedezetének megjelölését.

osszes pótĺgény:

Németh Lász|ő Általános Iskola 2.380,5 e Ft
Molnár Ferenc Magyaľ _Angol KétTanítási Nyelvű Általános Iskola 2.888,5 e Ft
Losonci Téri Általĺĺnos Iskola I.572,I ęFt

Osszesen: 6.841,1 e Ft

A pótigények fedezetétil javasoljuk megjelĺilni a 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általĺĺnos
taľtalék eLoítźnyzatan belül a munkaviszony megsztintetéséből adódó munkavégzés alóli
felmentési idorc jźrő, valamint végkielégítések és jaľulékok cé|tartalék e|őirányzatźú.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatohő| szóló 1990. évi LXV. törvény 2. s Q)
bekezdésében, a 8. $ (1) bekezdésében, valamint a 10. $ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon
alapul.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 20|3. januar 1 - 2013. december 31. kĺjzött önként vállalt feladatként továbbra is
b,íztosítja a Százaďos út térségéből induló iskolabusz igénybevételét a Vajda Péter
Enek-zenei Altalanos és Spoľtisko|ábajáľó tanulók szźméĺra. A tanulók kíséréséľől az
íĺtézmény gondo sko dik.

2. az |. poriban megjel<ilt feladatra előzetes kötelezettséget vállal az onkormźnyzat2013.
évi költségvetésének terhére bruttó 9.144,0 e Ft ö'sszegben, melynek fedezetéĹil a
Képviselő-testiilet a helyi ađóbevételt j eltĺli.

3. felkéri a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az iskolabusz beszerzésére
vonatkozó beszerzési eljarás lefolytatásĺíľa.
Az aj źn|attételi felhív ás tartalmazza:
- szerzódés típusa: vźllla|kozási szeruődés;
- szerződés tźrgya: Vajda Péter Ének-zenei Általrános és Sportiskola tanulóinak (59

fo) szźůIítása;
- szźi|ítás útvonala: Szźnados tLt 14. _ Szźnados út 51-65. _ Vajda Péter u. 25-3I.
- szerzodés hatźrozott iđőtaľtamű: 2013. januráĺ 01. napjátóI _ 20|3. decembeľ 31.

napjźig, azaz 180 tanítási napra lszá||ítási időpontok tanítási napokon az
intézménybe 07.15-tő1-07.45 óľáig és azintézményből 16.00-tól-1 6.30 őráiý

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatźrozat 2. pontjában foglaltakat a 2013. évi
költsé gvetés tervezése soľán ve gye fi gyelembe.

5. a) az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtaték
e|őirźnyzatlán beliil a munkaviszony megsztintetéséből adódó munkavégzés alóli
felmentési időre járő, va|arlint végkielégítések és jáľulékok cé|tartaIék előirźnyzatát
6.841,t e Ft-tal csökkenti és ezzęI egyidejűleg az onkoľmźnyzat kiadás 11108-02 cím
működésre átadotípéĺueszkoz áLlamhźvtartáson belülľe, ezen beliil saját kĺiltségvetési
szervek felügyeleti mfüĺjdési támogatás e|ókányzatát, ugyan ezen ĺisszeggel megemeli
kĺlzoktatás í intézmény ek tźmo gatása címén.

b) a Németh LászIő Altalanos Iskola 71500-00 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek működési felügyeleti szervi tźlmogatása e|őkźnyzatźt 2.380,5 e
Ft-tal megemeli és ezzeL egyiđejűleg a kiadás személyi juttatás előkźnyzatźi |,9l5,I e
Ft-tal, munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájarulási adó előírźnyzatźLt 465,4 e
Ft-tal megemeli tĺibbletmunkavégzésért kereset kiegészítés kifizetése címén.

c.) a Molnaľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyetvii Általános Iskola 20tf. éví
tulóradíj és jáľulékának tĺjbbletkĺiltségét 2.888,5 e Ft-ban elfogadja.

d) a c) pontban foglaltak miatt a Molnlíľ Ferenc Magyar _ Angol Két Tanítási Nyelviĺ
Altalános Iskola 71500- 05 cím bevételi támogatások saját k<lltségvetési szervek
működési felügyeleti szeľvi támogatása e|oírtnyzatát 2.888,5 e Ft-tal megemeli és ezzeI
egyidejtileg a kiadás személyi juttatás e|oirźnyzatźLt.2.274,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jarulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|oirźnyzatát6|4,2 e Ft-tal megemeli.



e.) a Losonci Téri Altalános Iskola a mindennapos testnevelési őra megfurtása
érdekébęn 2012. évi tulóradíj és járulékainak többletét 326,9 e Ft-tal, a jubileumi
jutalom többletkĺjltségét jaľulékokkal egyiitt t.245,2 e Ft-ban elfogadja.

Đ aze)pontban foglaltak míattaLosonci Téri Áttalĺĺnos Iskola 71500-03 cím, bevételi
támogatások saját k<iltségvetési szervek műkcidési felügyeleti szęrvi tźlmogatása
elóirényzatát I.572,I e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
előírźnyzatan belül a ttl|őra e|óirźnyzatéLt 257 ,4 e Ft-tal, jubileumi jutalom e|őirányzatát
980,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájźrulási adó eLoirźnyzattú.
334,2 e Ft-tal megemeli.

6. felkéri a polgármestert, hogy az oĺtkormźnyzat kĺiltségvetéséről szőIő ľendelet
következő móđosításán áI, a határozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: |-2.,4-6.pontokesetében:polgáľmesteľ
3. pont esetében: Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság

Hatĺáriđő: 1-2. pont esętében: 2012. október 18.

3. pont esetében: a VPB beszerzési eljáľás eredményét megáLlapitó ülésę,
legkésőbb 2012. december 12.
4. pont esetében: az önkormányzat}}I3. évi kciltségvetésének tervezése
5. pont esetében: f0l2. október 18.
6. pont legkésőbb 2012. đecember 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszol gáItatási Ügyosĺály
Intézményfeliigyeleti lroda, Pénzügyi Ügyosĺály

Budapest, 20|2. október 3.
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alpo1gármester

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina
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