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Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Jőzsefváros onkormtnyzattnak Képviselő-testtilete 2012. november 8-i ülésén a 38612012
(XI.08.) száműhatároztában megalapította a Jőzsefvaľosi Intézményműködtető Kĺizpontot.

A hatźttozat 13. pontjában d<jnttitt aľról, hogy az óvodákkal és az iskolákkal ktĺtendő
múködtetési megállapodás a Képviselő-testület đecembeľi iilésére kerüljön beterjesztésľe.

A kĺjznevelésľől sző|ő 2011. évi CXC. törvény 74.$ (4) bekezdése a|apjtn a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú telepüIési önkoľmányzat gondoskodik az illetékességi tęrülętén lévő összes,
saját tulajdonában á||ő, az źt||ami intézményfenntaľtó központ által fenntaľtott kĺiznevelési
irÍézmény feladatainak e|Iátásźt szolgáIő ingó és ingatlan Vagyon működtetéséről.

A műktidtetés egyedi feltételeit az á||ami íntézményfenntaľtó központtal kötött, a koznevelési
íntézmény által ellátott feladatokhozigazođő szetződésben kell megállapítani.
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Előteľjesztő : Santha Pétemé alpolgármester

A képviselő-testületi Ĺilés időpontja: f0I2. december 6. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefuáľosi Intézménymíĺkődtető Kiizpont és a ktiznevelési
intézmények ktizłitt ktitendő míÍkłidtetési megállapodásra
A napirenđet nyíItlzáľt tilésęn kell taľgyald, ä dcjntés elfogadásához ęgyszeru/minősített
szav azatÍobb sé e sztiks é ses.
Et,ől<Észĺrő SZERvEZETI ncysÉc (miv, szlcNó): HuľĺÁľszor.cÁr,ra.rÁsr UcyoszrÁly.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi x
I{atźr ozati j av as|at a bizottság számára:
A Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
meglárgyalását.



A Józsefuaľosi Intézményműködtető Központ a|apításźna| a kĺjznevelési intézmények
feladatainak el|átásźt biztosító vagyon mfüödtetését, valamint az ővođák esetén a gazđasźryi-
pénzugyí fęladatokat is biztosítja az onkormźnyzat.

A működtętési megállapodás - mellékletben találhatő - 1arta|mazza a megállapođás cé|jźú., a
műszaki szewezet feladatait, az irftézsrlényiizemeltetési, fenntaľtási' mfüödtetési feltételek
biztosításához kapcsolódó feladatokat, az együttmiĺködés sajátos szabétlyait, valamint a műszaki
terĹiletęken fo glalkoztatott dol gozók főbb feladatait.

A JIK az íĺgő és ingatlan vagyon múködtetése soľán ellátja az energetíkai és kozmue||źúás, a
hibaelhĺáľítás és kaľbantaľtás, az intézménymrĺködtetési és éptiletszolgáItatási feladatokat,
felújítás, fejlesztés előkészítését, valamint azęzękbiztosításához szükséges feladatokat.

A működtetési megállapođás megkĺitése pénnlgyi fedezetet nem igényel.

Tekintettel aľra, hogy a Jőzsefvźrosi Intézménymfü<idtető Központ 2013. jaruáĺ l-vęl kezdi
meg műkcjdését, az előkészülętęk miatt szĹikséges a dcintést meghozni a működtetési
megállapodásról.

Kéremazalábbihatátozati javaslatelfogadását.

H.ł.rÁnoz,ł.rr JAVASLAT

A Képviselő-testtilet úgy d<ĺnt, hogy:

1. jőváhagyja a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Központ és a kcjznęvelési intézmények
közĺitt kötendő mfütjdtetési megállapodást,

2. felkéľi a polgármestęrt az előterjesztés mellékletét képeztĺ múködtetési megállapodás
aláítására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: f0I2. december 6.

A döntés végľehajtását végző
Intézsnény felü gyeleti lro da.

Budapest, 2012. novembeľ 19.

szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosĺály

S)'ers'./
Santha Péteľné
alpolgáľmester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

/ |,ł /' l -.- .{fW2-+Dr.Mészźr Erika
aljegyz(5
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1.. Bevezetés

Buđapest Főváľos VIII. KeľĹilet Józsefuáľosi Önkormźnyzat Képviselő-testiilete a38612012.
(XI.8') számu hatźtrozatźĺva| đĺintött a Józsęfuaľosi Intézményműködtető Központot
(továbbiakban JIK) alapításárőI.

A JIK 2013. január l-jétől ellátja az a|ábbi kĺiznevelésí intézmények gazdáIkodási, pénzngyí-
számviteli, múkĺjdtetési, üzemeltetésí, étkeńetési, szakmai eszkozbeszerzési feladatokat:

GYEREK-VIRÁG Napközi otthonos óvoda
Hétszíĺvírág Napközi otthono s óvoda
Katica Bölcsőđe és Napközi otthonos óvoda
KINCSKERESO Napközi otthonos ovoda
Koszoľú Napközi otthonos ovoda
Mesepalota Napközi otthonos óvoda
Napraforgó Napközi otthonos ovoda
Napsugar Napközi otthonos ovoda
Pitypang Napközi otthonos ovoda
Sztrzszorszép Napkĺizi otthonos óvoda
Sziv arv ány Napközi otthono s ovoda
TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovoda
Váľunk Rád Napközi otthonos óvoda

2013.január 1-től a JIK végzi az á||aniintézményfenntaľtó kĺizpont és az ĺjnkotmtnyzat á|taL

kötött megállapodás alapjan az <jnkormźnyzat fulajdonát képezo ingatlanban folyó állami
köznevelési feladatelLátáshoz sziikséges gazdá|kodási, az ingó és ingatlan vagyon
műkĺjđtetését, az üzemeltetési, étkeztetési, szakmai ęszkozbęszerzési feladatok e||átźsát az
alábbi inÍézmény ek esetén:

Deák Difü Általános Iskola
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnazium
Losonci Téľi Altalrĺnos Iskola
Németh LászIő Altalanos Iskola
Molnĺír Ferenc Magyar-AngolKét Tanítási Nyelvrĺ Általrĺnos Iskola
Józsefuarosi Egységes GyógypedagőgíaiMóđszertani Kĺizpont és Általĺĺnos Iskola
Y aj da Péter Ének -zenei Általáno s és Spoľtiskola
Józsefu aĺosi Alapfokú Zenemuv észeti Iskola
Józse fu iáro si P e dagó gi ai S zakszo lgáIat é s P e dagó g iaí Intézet

A működtetési megállapodásban rogzített felađatok és felelősségi kĺjrĺik az alábbi
alapdokumentumok és szab áLy zatok fi gye l emb evétel ével é s azza| o sszhan gban ké szült :

. Alapító okirat
l Szervezeti és MfüöđésiSzabźiyzat
r Ą JIKszabá|yzatai
. Intézményi belső szabáIyzatok
r Ą mindenkori önkormanyzati kĺĺltségvetési ľendelet és vagyonĺendelete



1.1. A megállapodás cétja

A megállapodás célja az eredményes, gazdaságos és hatékony íĺtézményi működtetés
sęgítésę, ęnnęk érdekébęn a szęwęzęÍi fęltételęk biztosítása, akapacitttsok jobb kihasználása,
az indokolatlan pźrhuzanosságok megsztintetése, a bęszerzésęk kĺlzpontosítása, az
aIkalmazottak mo bilitás ának biĺo sítás a.

A megállapodás megkötésének alapvető célja, hogy biztosítsa a vonatkozó jogszabályok
betartástń és a felek kozott a hatékony együttmfüödés soľĺín, egyértelmiĺen rĺigzítésre
keľtiljenek a feladat-hatás és felelősségi körök megosztása.

1.2. Az tinállóan mĺĺktidő és gazdálkodĺí kiiltségvetési szeľv

Az önállóan mrĺk<jdő és gazdźikodő k<lltségvetési szeÍv (JIK) saját költségvetéssel
rendelkezik, ĺjnálló gazdźikodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja
el, rendelkezík a gazđasági és műszaki felađatok el|źĺáshoz szfüséges személyi és taľgyi
feltételekkel.

A megállapodó szervezetek elozetesen ľ<igzítik, hogy a JőzseÍválľosi Intézményműktidtető
Kiizpont felelős a megállapodásban szereplő köznevelési íntézmények szabályos, gazdaságos
és zavarta|an működtetésééľt. A JIK által e|készített szabáIyzatok _ a gazđá|kodásra
vonatkozó munkamegosztási megállapodás tarta|mazza a JIK és az intézmények
műkö dteté s ét szab á|y ozzák.

A JIK egyéb, az alapítő okiľatában foglalt feladatain belül ellátja amuszaki, kaľbantaľtási,
intézménymfüödtetési, felújítási, beszerzési feladatokat, melyre a szervezeten beltil ktil<jn
csopoľtot hozIétre (Ellátási csopoľt). A csopoľt vezetője a ellátási igazgatőhelyettes. Fę|adatát
a JIK Igazgatőjźnak jóváhagyásáva|, és a Gazđasági lgazgatóhelyettes egyetéľtésével látja el,
melyet részletesen a munkaköľi leíľás tartalmaz. Kĺjzvetlen irányitása a|á tartoznak a 2.
pontb an me ghatźr o zott fe ladatok.

2. E||átási Csopoľt feladatai

2.1,. Az ellátási csopoľt főbb feladatai

EIIátja a múköđtetéssel, üzemeltetéssel, a beruhazásokkal, a Vagyon hasznáIatźxa|,
védelmével kapcsolatos feladatokat:

felméľése; egységes szo|gáItatási szintek kidolgozása, Iétrehozása, mfüöđtętésę az
épiilets zo l g á|tatás teriil ete in,



költségszámítások készítése, javaslatok kidolgozása,

összeállításában,

körében,

Az e||źúátsi csoport munkáját az e||átási igazgatőhelyettes iráĺyítja. Feladat- és hatáskörét a
SzervezetiésMűködésiSzabźlvzattarta|mazza.

2.2. Eneľgetika.és kiizműellátás

Eneľgia- és kĺizműszolgáltatások terén a JIK megtakarítási, hatékonyság javítási felađatai:

ellenőľzése,

előkészítésében való kcjzreműködés,

megfelelően.

kaľbantartása,

szo|gźt\tatőiszámlźkszakmaiteljesítésellenőrzése,igazolása,

2.3. Hibaelháľítás-és kaľbantaľtás

A hibaelhĺíľítás és karbarúartás folyamatos feladatai:

sztikséges és elé gsé ges szolgáltatási igények meghatár ozása,

szükséges és elégséges szakźąi|étszźmigény, felszereltség) meghatározása,

elektromos, viz-, gáz- és központi fiitésszerelő, stb.),



és maximális elérése.

2.4. Intézményműktidtetés-és épÍiletszo|gáitatźlsi feladatok

Az intézménymfüĺidtetés- és épületszolgáltatással kapcsolatosan a JIK az alábbi feladatokat
|átjaelr:

paraméterek' éptilet-és szolgáltatási a|apađatok, azazonos szo|gáItatások műszaki és
költségszintj ei, szifüséges-és elégséges létszámadatok),

épiiletszolgáItatás területein (infoľmatika, őrzés-védelem, biztonságlechnika,
biztosítások, takarítás, kert-parkgondozás, hulladékkezelés-és gazđá|kodás, hatósági
felülvizsgálatok),

épületszolgáltatások teľén egyes iĺtézménycsoportokĺa, vagy a teljes
intézményhét|ózatra,

h'lhasznáIásával, a szabványok bętartásáva|, a használók felé ismertetésével,
ellenőrzéssel, kisebb koľľekciókkal,

igénybevételekĺől, fe|hasznáIźlsokľól ĺjsszesítések, kimutatások, elemzések készítése,

kĺiltségszámítások készítése, javaslatok kidolgozása,

hulladékgazdáLkodás, megújuló eneľgia e|óźilítása, hasznáIata, esővízgyíĄtő
kialakítása).

2.5. Felújítás, fejlesztés előkészítése

JIK feladatai:

v ezetőj éĺek j avaslata alapj źn a fej l e szté si - felúj ítás i i gények felméľé se,

megtakarítási lehetőségek felmérése,

folyamato s ađatr o gzítés,
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javaslatok összeállítása a tulajdonos onkormtnyzat felé a fejlesztés-felújítás
minőségi, mennyiségi paľaméteľeire, megvalósítás ütemezéséľe, soľrendiségére,
költségeire vonatkozóan,
felújítási-fejlesztési feladatok vonatkozásában éves k<iltségvetési javaslat
összęállítása; közreműk<idés felújítási/fejLesztési páIyánatok összeállításában,
műszaki tanácsadás és konzultáciő az intézményvezetőkkel,
iĺtézményi felújítási-fejlęsztési proiektek figyelemmęl kovetése, segítése műszaki
adatok biztosításával és a megvalósulás torvényeknek, rendeleteknek,
szabványoknak megfelelő ellenőrzésę.

3. Az intézményüzemeltetési, fenntaľtási,
biztosítás álhoz kapcsolódó feladatok

míĺkiidési feltételek

Az éves költségvetésben tervezett, illetve jóvráhagyott elófuányzat terhére történő eszkĺjzcjk
beszeruéséért a JIK igazgatőja felelős. A kĺiltségvetésben rendelkezésre á11ó e|őirźnyzatát
saját hatáskörben abeszerzési terv aIapján használhatja fel. Az éves beszęľzési tervet a JIK
gazdasági és ellátási igazgatőhelyettese á|Iítja {issze, felmérve a ktjznevelési intézmények
igényeit. Az évente ľendszeresen ismétlődő fenntartási feladatok előkészítésééľt,
végrehaj tás áért a technikai csopoľtvezető a felelős.

3.1. Készlet, anyagés eszközbeszerzés,szo|gáůtatáls megľendelés

A JIK költségvetési e|őirźnyzata erejéig jogosult készlet, arlyag és eszkĺjzbeszetzésre,
szo|gá|tatás me grendelé s éľe. .
A köznevelési intézmények vezetői által negyedévente megktildött igények összesítése után
kertil sor a bęszerzésre, illetve megľendelésre. Az igényeket a negyedévet mege|őző hónap
20-áigadjákleaze||átźlsiigazgatőhelyettesnek.
Karbantartás esetén az e|obbi szabályok érvényesek. A karbantaľtási munkfü megrendelése
előtt a kĺĺznevelési iĺrtézmények vezetőinek javaslatát is ki kell kémi.
A Beszerzési Szabályzatot minden esetben figyelembe kell venni, fi.iggetlenül attól, hogy
eszkozbeszerzés, készletbeszerzésvagy szo|gáItatás megrenđelésrőlvan szó.

3.2. Tárgyi eszköztik nyilvántaľtása

A targyi eszközök nyilvantaľtása az ĺĺnállóan mfüödő és gazđáIkodó költségvetési szerv
feladata, aki a nyilvźntartások, és a tényleges táľgyi ęszkoz készletek kĺjzĺjtti eltérésekĺől
kimutatást készít az iĺtézmények számára. A nyilvrántaľtás vezetése a fenntaľtó, illetve
működtető általmeghatźrozottprogľam segítségével történik. Atárgyi eszközök |elttrozásaés
a se\ejtezési feladatok előkészítése, végrehajtása a JIK leltráľozási és selejtezési szabá|yzata

a\apjántĺjrténik, a JIK a köznevelési intézménnyel közösen végzi.

3.3. Vagyongazđálkodással kapcsolatos feladatok

Aziĺtézmény kezelésében levő vagyonnal összefüggő alapvetó szabá|yokat az onkormźnyzat
vagyonĺendęlęte, illetve a JIK Ügyľendje taľta|mazza. Az írtézmény kezelésében levő



vagyonnal felelős módon, rendeltetésszęrűen kel'l gazdálkodni. Az intézmény keze|ésében
lévő vagyont átľlhź.zĺi, továbbá követelésľől lemonđani csak az <jnkoľmtnyzat rendeletében
meghatározott módon és esetekben lehet.

3.4. A vagyon nyilvántaľtása

Az intézméĺy eszkozeit és ťorrásait a bizonylati szabáIyzat előírásai szerint kell
nyilvántartani. A vagyon nyilvántaľtásáéĺ a kcjznevelési intézméĺy vezetője és a JIK
igazgatőja a felelős. A 100.000 Ft alatti eszközök nyilvántarttĺsa a meĺnyiségben történik,
100.000 Ft feletti egyedi érték felett éľtékben és mennyiségben a fenntartó, illetve mfüödtető
által meghatározott eszköznyilvźntartő pľogľam segítségével. E progľammal számolja eI az
értékcsĺjkkenést is.
A számla a|apján a JIK gazđaságí csoportja erre
készít, ez a|apjźn rcgzíti a készletváItozást. A
intézménynek.

4. Az együttműktidés sajátos szabályai

4.l. Miĺkiidési kiadások, felújítás, beľuházás, és a vagyonkezelés

A JIK műkĺjdtetési feladatai közül a köznevelési intézmény |átjae| az alábbiakat:

a|kalmazotrĺak a feladatok ellátásĺíľa. A köznevelési írtézméĺy vezetóje az e||átási
igazgatőhelyettessel egytitt gondoskodik az intézményben dolgozó munkaęrő
foglalkoztatásaró1.

nyomtatvány, sokszorosítási anyagok, kĺinyvek, folyóiľatok, egyéb
információhordozók, szźtmítástechnikai eszkizök, arryagainak beszetzéséhęz
szĹikséges igények felméľése, a folyamatos intézményi miiködést biztosító - ktizvetlen
fe|hasznáiásra, illetve raktáĺľa kerĹilő - készletek beszercztetése, egyéb szakmai
készletbęszęľzések igénylése.

eszk<jzĺjk típusĺíľól, fajtájnőI a köznevelési intézmény vezetője d<jnt. Az esetleges
b eszer zési, kozb eszerué s i elj aľás lefolytatás a a JIK fel adata.

karbantartźlsĺínak előkészítéséről, javaslatot tesz a JIK részére figyelembe véve a
beszeruési és közbeszętzési szabáIyzatot. A kaľbantartźshoz sztikséges iitemterv
elkészítéséhez j avaslatot tesz.

á|ta|a kijelölt munkataľs haladéktalanul jelzi a JIK ellátásíigazgatőhelyettesének.

valamint a vagyoni értéku jogok tekintetében. Az ingatlanvagyon esetében a
kĺiznevelési intézmény vagyonkezelési joga addig terjed, ameddig az irányítő szerv
vagyon és vagyongazdá|koďásľól szóló rendeletébęn meghatĺáľozza. Az iriézmény
vezetóje fe|e| az intézményben található ingó és ingatlan vagyon ľęndeltetésszenĺ
haszntl|atáéĺ.

rendszęręsített bizonylaton bevételezést
bizonylat egy példányát megküldi az



A ktĺznevelési intézmény vezetőją vagy az á|tala kijelölt munkataľs feladata az
eneľ giafelh asznáIás ell enőrzé s e.

A beruhźnás, felújítás feladatai közül a kciznevelési intézmény kötelessége, hogy
jelrezze, mely vagyontaľgy, s milyen mértékű felújításra szorul. A JIK felújítást,
beľuhazást akkor végez}let, ha aľla a költségvetésében jóvĺáhagyott elóiráĺyzat varl.
Minden esetben figyelemmel kell lenni a beszerzési szabáIyzat szeľinti eljárásrendre.
A köznevelési intézmények aÍra kijelölt munkatársa összesíti az étkeztetés
lemondását, és naponta megküldi a JIK részére.
Kötęles a mindenkori ľendeletnek megfelelő étkezési téľítési díjakat beszedni, melyről
az igénybevevőknek nyugtát állít ki. A pénzkezelési szabáIyzatnak megfelelően a

készp énzb en b e s zedett téríté si díj akat a b ankszĺĺm |őł a b eťlzetĺĺ.

4.2. Készleteknyilvántaľtása,selejtezése,lelltározáisa

A készletek, szakmai anyagok analitikus nyilvántartása, leltározása és a selejtezési feladatok
előkészítése, végrehajtása a JIK leltározási és selejtezési szabáIyzata aIapjtn történik, a JIK a
kĺjznevelési intézménnyel k<jzösen v égzi.
A kĺiltségvetési év végén a nyilvĺĺntaľtásokat a JIK összesíti. Raktiíľozás esetén a felhasznáIás
nyilvantartását negyedévente végzi a JIK.

Immateriális javak, telek, épületek, építmények, tartozékok, benůlázások, taľgyi eszközĺik,
felújítások nyilvántartásaitintézményenként, a JIK asajźijával együtt, cisszevontan vezeti. A
foľdulónapi\eltározást aziĺttézménnyel kĺjzösen aLeltátozási szabáIyzat a|apjźnvégzik.

4.3. Egyeztetésĺ feladatok

Az egyeztetést minden analitikus nyilvántartás tekintetében el kell végezni. Az egyeztetést, a

munkak<jri leírás a|apjźn a JIK azza| megbízott dolgozőja és az intézmény kĺlzösen végzí. Az
intézményb en a v ezető által kij elölt munkatĺáľs (ügyintéz ő) végzi.
Az egyeztetés tényét az intézménynek kiadott és elfogadott dokumentum igazo|ja, így mind
azintézménynek mind a JIK-nek az aLapbizonylatokkal egyiitt meg kell őrizni.
Az egyeńetés határidej e azírźnyitó szerv á|talkituz1tthataridőhöz kell, hogy ígazoďjon, ezért
a negyedévi méľlegjelentés, félévi és éves besziímoló készítés előtt el kell végezni.

5. A J őzsefv árosi Intézménymĺĺkö dtetti Központban m űszaki teľületen
foglalkoz tatott dolgozók feladatai

A JIK-ben miĺszaki teriileten foglalkoztatott köza|ka|mazottak köziil - külcin megállapodás
a|apjźn - a köznevelési intézményben állandó jelleggel láthatjak el feladatukat a gazdasági
ugyíntézők. a konyhai dolgozók, azuszodagépész, poľtások, kaľbantaľtók és a takaľítók. A
munkaköri leírásuk tarta|mazza a munkavégzés egyeđi szabá|yait.
A JIK-ben dolgozó miĺszaki teľületen fogla|koztatott koza|ka|mazoÍtak egy része vá|toző
munkahelyen végzi tevékenységét. A beosztást az e||źtási igazgatőhelyettes készíti el,
egyeztetveazéiĺtettkĺ jznevelésiintézményvezetőjével.

A technikai dolgozók tekintetében a munkáItatőí jogokat a JIK vezetője gyakorolja. A
munkáltatói jogkör gyakorlásahoz kikéri a köznevelési intézmény vezetőjének véleményét.
A köznevelési intézményben állandó és eseti jelleggel dolgozó koza|ka|mazott részére
utasítást adhat munkája elvégzéséhez a muszaki igazgatőhelyettes és a köznevelési
iĺtézméĺy vezetője. Az a|ábbí munkakörök részletes feladatait a munkakĺjľi leírások
tartalmazzák.



5.1. Egyéb ůigyintézők

eszkĺizök mozgását, a JIK és aZ önállóan mtĺködő költségvetési szervek
vonatko zás áb an e gy ar árft .

felújítást végzók szźtnćra biĺosítjak a muĺkaterületet.

5.2. Az ĺnformatikus

Az informatikai rendszer megbízható működésének biaosítása.
Az informatikai stratégia és biztonságvéđelmi szabźůyzat elkészítése, a
szabźiy o zźls betaľtás a.

Javaslatot tesz a köznevelési intézmények esetén is az elavult harđverek és
szoftverek cseréjéľe, új eszköz<ik beszerzésére.
Üzęmbe he|yezi azilj gépeket, telepíti abeszerzettúj szoftveľeket.
Gondoskođik a vírusvédelem és a spam védęlemmel kapcsolatos feladatok
ellátásárő]'.
Előkészíti a szźtmítástechnikai kellékanyagok beszerzését.
Felügyeli a telekommunikációs célú beľendezések mfüĺidését.
E||átja a száĺritőgépes rendszer karbantartását, fe|tźtrja és e|harítja a
számítógépeken és a hźiőzaton a|ka|mazott hibáit, e|végzi a sziikséges
beállításokat.
Szakmai segítséget ad az ađatszo|gźitatási, adatkezelési feladatok ellátásźůloz,
elv égzi az archiv á|źst.

A konyhai dolgozók

Felügyelnek az é|e|mezési helyiségek és eszkĺjz<jk tisńaságáĺa.
Gondoskodnak a higiénés és a munkavédelmi szabá|yok betaľtásríról.
Betartják a HACCP rendszeľľel kapcsolatos szabá|yokat.
Gondoskodnak a konyhai hulladék ĺisszegyűjtéséľől és szakszeru táľolásaról.

A karbantaľtók feladatai

Karbantartási, javítási feladatok elvégzése a JIK -nél és az intézményeknél (épületek,
gépek, berendezési, felszerelési tárgyak).
Javaslatot tesznek a karbantaľtők á|tal nem iavíthatő eszkozök szakszewizben tcirténő

5.3.

5.4.
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j av ításár a, s e l ej tezé s ére.

javításikarbarÍartźlsifeladatolľő|tájékoztatjźkvezetőjfü et.

vezetőj tiknek ezt j elentik.

5.5. A takaľĺtók

Tevékenységiiket vá|toző munkahelyen végzik, az érvényes beosztás szerinti
telephelyen.

nagytakar ítást vé geznek.

5.6. A portások

intézmény vezetójét.

5.7. A ľaktáľos

5.8. Gondnok

szew ezési, irányítási, ellenőľzési és e gyéb feladatokat.

feladatkcirével tisszefüggő területekľe vonatk ozőan.

felújítási-, karbantartási és javítási munkákĺa, melyek végľehajtását az elkészített
ütemtervnek me gfe l el o en szęrv ezi, ír ány ítj a é s fe lügyel i.

feladatokat
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6. Zárő ľendelkezések

Az onáIIőan múködő és gazdźikodó intézmény (JIK) vezetője és a köznevelési intézmények
vezetői felelősek e megállapodásban rcgzített feladatok végrehajtásárért, műkĺidésééľt,
val amint az érintettekke l való me gi smeľteté s ééľt.

Megismeľési nyi|atkozat

A megállapodást sziikség esetén kell feliilvizsgá|ni és szfüség szerint módosítani bráľmely fél
javaslatára.

A felek a megá||apodást ęlolvasás és kölcsönĺis éľtelmezés után, mint akaľatukkal mindennel
megegyezőt, az a|ulírott napon és helyen egyetéľtésseI a|áírják.

Jelen megállapodást a felek a|áírását mege|ózően a Képviselő Testiilet részére jőváhagyźsra
beterjesztik.

7. Jőváhagyás

A Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete a számuhatfuozatźlva| a
múkĺj dteté s i me gállap o đást 20 I 3 . j artutlĺ 1 -j ei hatálly a| j őv źŕ:lagýa.

Budapest, 2012. december 6.

Rĺmán Edina
jegyző

1.) Gyerek-viľág Napközi otthonos óvođa
1082 Bp. Baross u. 93., llllB

2.) Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda
1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.

3.) VaÍunk-Rád Napközi otthonos ovođa
1086 Bp. Csobiínc u. 5.

dľ. Gvuľasitsné Puha Ibolva / óvodavezető

dr. Kocsĺs M:áúé
polgármester

A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és a hatálybalépés után
kötelesek ennek megfelelően elj áľni.

Tavaszi Józsefilé / óvodayezęÍ'ő

Kormos Tiborné / óvodavezet<ĺ
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4.) Napsugáľ Napközi otthonos ovoda
1086 Bp. Dankó u. 3l.

5.) KoszoruNapközi otthonos óvoda
1086 Bp. Koszoru u. 14/16.

6.) Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda
l08l Bp. Kun u. 3.

7.) TA-TI-KA Napközi otthonos óvoda
1088 Bp. Rakóczi út l5.

8.) Mesepalota Napközi otthonos óvoda
1088 Bp. Somogyi B. u. l3-15.

9.) Szivárvány Napközi otthonos óvoda
1083 Bp. Szigony u. l8., 1083 Bp. Tömo u. P/2.

I0) Szźuszorczép Napkcizi otthonos óvoda
1086 Bp. Snizu.2.

11.) Napraforgó Napközi otthonos óvoda
1084 Bp. Tolnai L. u. 7-9.

12.) Pitypang Napkĺizi otthonos óvoda
1 087 Bp. Szźaados ilt |4.

13.) Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda.
1089 Bp. Vajda P. u. 35-39.

14.) Deak Oiak a,ltalanos Iskola
l08l Bp' II. Janos Ptllptlpatéĺ 4.

15.) Lakatos Menyhéľt Altalános Iskola
és Gimnazium
l086 Bp. Bauer Sándor u. 6.8.

16.) Losonci Téľi Altalanos Iskola
1083 Budapest, Losonci tér l.

1 7.) Németh Lász|ő Altalrínos Iskola
1084 Bp. Német u. 14.

18.) Molnaľ Ferenc M.aeľar-Angol Két
Tanítási Nyelvti Altalĺínos Iskola

l085 Bp. Somogyi Bélau. 9.l5'

1 9.)Józsefu ráľosi Egységes Gyó gypedagó giai
Módszeľtani Kdzpont és Altalános Iskola

1084 Bp. Tolnai L. u. I l-15.

2O.) Y ajdaPéter Ének .zęnei Általanos és

lnotainé Sólyom Eva/ óvodavezető

Bukovicsné Nagy Judit / óvodavezető

Kékedi Tibomé l óvodavezető

Dr. Támokiné Joó Ildikó lóvodavezető

Aissou Erzsébet l ővodavezetó

Matisz Lászlóné / óvodavezęto

Csabainé Lampert Ágnes / óvodavezető

Győri Miklósné l óvodavezető-helyettes

Váradiné orosz Agnes ĺóvodavezető

Kakuja Kláľa / óvodavezető

Dľ. Várnai Andľrĺsné / igazgató

Dľ' Nagyné Dietrich Zsuzsanĺa ligazgató

Stenczingeľ Csilla / igazgató

Schľancz Sandomé / igazgató

Tanosné Horváth Márta l igazgatóhelyettes

Köröminé Tóth Mária / mb. igazgató
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Spoľtiskola
1089 Bp. Vajda Péter u. 25-3l.

2I .) J őzsefváro si Alapfoku Zenemuv észeti
Iskola

1082 Bp. Nap u. 33.

f?.) Jőzsefvárosi Pedagógiai Szaks zoIgźĺIat
és PedagógiaiIntézet

1081 Bp' II. Jĺínos Pál pápa tér 4.

Józsefuiírosi Intézménymúködtető Központ
1084 Bp. Baross u. 84.

Katona Gábomé Malmos Eđit l igazgató

Szontagh Pá| l igazgató

Gáspárné Vágrísi Julianna / mb. igazgató
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