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Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény
A Képviselő-testtilet 273/20|2 (VII. 19.) sz'határozatában döntött arról, hogy azFTC Kézilabdasport
Nonprofit Kft. saját beruhźz:źsźtban a 20|2/2013-as TAo támogatás igénybevételével a Vajda Péter
Enek-zenei Altalános és Spoľtiskola udvarán a meglévő sportpályát hőlégtaľĺásos sátoľral befedje és
kiszolgáló létesítményekethelyezzen el 15 évre azza|, hogy a beruhiĺzással létrehozott, beépített vala-
mennyi vagyonelem a 15 évet követően téľítésmentesen az önkormányzat fulajdonába keľüljön. Vala-
mint felkéľte a polgáľmesteľt, hogy a megvalósuló spoľtsátor jövőbeni üzemeltetésére, hasznosításáĺa
do|gozzon ki és teľjesszen a Városgazdá|kodási és PénzĹiryi Bizottság elé jóváhagyásranyíltpźiyázati
felhívást azza|,hogy a leendő sikeres pźiyźnőnak alapfeltételként vállalnia kell a létesítmény fenntaľ-
tásának valamennyi az Iskola és az FTC létesítményhasznźúatźra is eső (kiilönmélt és továbbszámlá-
zott) költségét és ezen feliil kellene aján|atottennie apiaci alapú hasznosítási időszak ellenéľtékére.

Jogszabályi köľnyezet vá|tozásaz
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkoľmányzati fenntartású intézmények állami fenntaľtásba véte-
léről szóló 20|f. évi CLxxxvm. töľvény a|apján korlátozásra került az önkormányzatok tulajdonosi
joga a köznevelési intézmények tekintętében, tekintettel aľľa, hogy a Klebelsbeľg Intézményfenntartó
Központ (a továbbiakban Központ) hasznźiati jogot szerzett az iskola ingatlanok felett. A hasznźiati
jog az önkormányzatot csak azon ingatlan részek és részidőtaľtamok tekintetében illeti meg' amelyľől
a Központ az önkoľmányzathoz címzett jognyi|atkozatában lemond aJőzsefvárosi Intézményműkĺjdte-
tő Központ j avára. Az előteľjesztés e|készítésekoľ anyilatkozatbeszerzése folyamatban van.
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A Képviselő-testület 386/20I2.(XI. 08.) számú határozatźtban döntött arról, hogy 20|3. januźlľ l-től a
JIK végzi az á||ami intézményfenntartó kĺizpont és az onkormányzat által kötott megállapodás alapján
az onkormányzat tlilajđonátképezo ingatlanban folyó állami köznevelési fe|adate||źńźtshoz kapcsolódó
gazdálkodási, az ingő és ingatlan vagyon műkodtetését, az uzeme|tetési, étkeztetési, szakmai eszköz-
beszerzési feladatok e||źttásźń, valamint ekkor döntötĹ az Intézményműködtető Központ megalapításá-
ľól is (a továbbiakban: JIK).
Az iskolák működtetésének és üzemeltetésének teljesen új rendje miatt, szükséges újragondolni a Vaj-
da Sport Sátoľ üzęmeltetésének lehetoségét és jövőbeni megvalósítását.

A sátor kivitelezésére azFTC kötött szerződést és a munkálatok várhatóanf0I3. március elejére feje-
ződnek be.

A fentiekben bemutatott változások miatt javasolom 2013. március 07. napjźtő| 2013. július 37. napjá-
ig próba üzemben működtetni a sátrat, melynek időtaľtama a|att az üzemeltetői feladatokat az onkoľ-
mźĺnyzat a JIK-en keresztül bińositja, akozizemi k<ĺltségeket a JIK viseli.

Javasolom, hogy amennyiben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az udvar részbeni haszná|ati
jogáról lemond a JIK javára, akkor a lemondást a Képviselő-testület fogadja el és kérje fel a JIK veze-
tőjét, hogy az a|apitő okirat módosításának elokészítéséről gondoskodjon annak érdękében, hogy a JIK
a piaci bérbeadási feladatokat el tudja látni.
Javaslom, hogy 20|3.július 31. napjáig a JIK üzemeltesse a sportsátrat és ahozzá kapcsolódó létesít-
ményeket azza|,hogy 2013. július hónapban a JIK vezetóje javaslatot tesz ptůyźzat kiírására vagy az
üzemeltetés JIK általi tovább fo|ýatásźra.
A sportpálya és a kapcsolódó létesítmények üzemeltetése során gondoskodni kell a folyamatos takari-
tásáról. A próbaüzem alatthárom szakasz különíthető el:

A Vajda Péter Ének-zenei A|ta|ános és Sportiskola által igénybevett időszak, tanítási napokon regge|7
és 15 óra közott az iskola diákjai veszik igénybe a sźúrat, amelynek üzemeltetési költségeit, az önkor-
mźny zatnak a 3 8 6 l 2 0 L f . (XI. 0 8 . ) szám ű hatźtr ozat a|apj án b iĺo s ítani ke l l.

Az FTC utánpótlás kézi|abda csapatai l5 és 19 óra közĺjtt haszná|ják, amelynek költség megosztásáról
tárgyalásokat cé|szeru a próbaüzem alatt folýatni a FTC Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft-vel'

Piaci alapli üzemeltetés hétköznapokon 19 és f3 őra között, valamint héwégén és ünnepnapokon,
amelynek hasznosítás módjai jelenleg nem ismertek.

A JIK gondoskodik takarítási, gondnoksági feladatok e||źLtásárő|, a takarítási eszközök becstilt havi
költsége 50.000 Ft+ AFA, mely osszeg fedezetének biztosítása sziikséges a JIK költségvetésébe.

A sportudvar órzése a jelenlegi téľfigyelő kamerarendszerrel megoldható, az egyik kamera rźiát a
spoľtudvarra.

A JIK egyenlíti ki a közuzemi díjakat, melynek becsĹilt éľtéke a következőképpen alakul. Máľcius-
április hónapban a gázfogyasztén díja havonta bruttó 850.000 Forint, aviz- és csatornaszolgá|tatás dija
havonta bľuttó 20.000 Foľint' az elektromos áram díja havonta bruttó 320.000 Forint összegű.
A májustól-júliusig tartő idószakban gźnfogyasztás nem meľül fe|, az elektromos áram díja várhatóan
havonta 150.000 Forint, aviz és- csatorna szo|gźitatás díja havonta vźrhatóan 30'000 Forint' A bontás
becstilt költsége bruttó 300.000 Forint. Március _április hónapban összesen bruttó 2.380'000 Forint
fedęzet szükséges, májustól-július végéig összesen bľuttó 540.000 Forint fedezet sztikséges, összesen
bruttó 3,470'000 Forint fedezet szükséges.
Ennek fedezeteként javasolom az źůtal'źtnos tartalékot megjelölni.

A sátor és a kiszolgáló konténerek közműcsatlakozásai oly módon keľültek megteľvezésre és kialakĹ
tásra, hogy azok fogyasztása külön mérheto, így a létesítmény koltségei elkĹiloníthetőek az iskola kĺjlt-
ségeítől.



A Képviselő-testiilet hatasköľe a Magyaľorszźryhe|yi önkormányzatairól szóló 2011. évi cLxxxx.
törvény 23. $ (5) |7. pontjźtban foglaltakon alapul.

II.łrÁnozĺ'TI JÁ,vASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. önként vállalt feladatként a Vaida Péter Ének-zenei A|ta|źnos és Sportiskola (Bp..1089 Vajda
Péter utca 25-31.) udvarán |évő sátorral befedett sportpályát és ahhoz kialakított kiszolgáló lé-
tesítményeket2013.július 31. napjáig a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ üzemelte-
ti.

2. amennyiben a KlebelsbergLntézményfenntaľtó Központ az 1. pontban nevesített udvar részbe-
ni használati jogáról lemond a Józsefrárosi lntézménymiĺködtető Kö,zpont javtra, akkor a le-
mondást a Képviselő-testiilet elfogadja és felkéri a Jőzsefvárosi Intézményműködtető Kĺizpont
vezetőjét,hogy az a|apító okirat módosításának előkészítéséről gondoskodjon annak érdeké-
ben, hogy a JózsefuáľosiIntézményműkĺjdtető Központ a piaci bérbeadási feladatok e||átásáú

le tudja bonyolítani.

3. ahatározat l. pontjában foglalt üzemeltetési költségekľe 3.470 e Ft fedezetet biĺosít azáita|źr
nos tartalék teľhére.

4. a 3. pontban foglaltak miatt
a. az onkormányzatkiadátsll107-0l cím Míĺködési cél és általános tartalékon be|ul az źúta-

lános taľtalék e|őirźnyzatźtt 3 .470 e Ft-tal csökkeĺti' ezze| egyidejűleg a 1 1 108-02 cím fi-
nanszirozźsi mĺíködési kiadásokon belül az irátnyítő szervi támogatásként folyósított tá-

mogatás kiutalása e|ótźnyzatźú ugyan ezen <isszeggel megemeli a Józsefuárosi Intéz-

' ményműködtető Központ t.ámogatása címen.
b. a Józsefuárosi Intézménymĺĺködtetó Központ bevételi 70103 cím finanszirozási miĺködési

bevételeken belĹil az irányitő szeľvi támogatásként folyósított tamogatás fizetési szźlm|án

töľténő jóváfuás e|őirźnyzatźú3.470 e Ft-tal megemeli, ezze| egyidejĺileg a dologi akiadźr
sok előirányzatźúugyaĺ ezen összeggel megeme|i az I. pontban foglalt feladatok címen.

5. felkéri a Polgáľmestert ahatfuozatban foglaltakat a költségvetés következő módosításĺánál ve-
gye figyelembe.

Felelős:polgáľmester
Határidő: 1. pont esetén 20|3. mźrcius 06.

2. pont esetén 2013. mátrcius 20.
3. és 4. és 5. esetében a20I3. évi költségvetés következő módosítása

A dtintés végľehajtását végző szer"vezeti egység: Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ, Va-
gyongazdźikodási és Uzemeltetési Ügyosztály Létesítményüzemeltetési lroda
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