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Budapest Józsefvá rosi Onkoľmá nyzat

Képviselő-testii le te számár a

Tĺsztelt Képviselő.testület!

Előzmények
Budapest Józsefuarosi Önkormrĺnyzat a Képviselő-testĺilet 45312012. (xII.12.) számíl
határozatáva| kötött megállapodást a Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központtal a
kĺjznevelési intézmények állami fenntaľtásba vételével összefüggő intézmény átadás-
túvéte|rő|, a feladatel|átáshoz kapcsolódó |étsztlm átadástő|, valamint a feladatel|átáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásiíról. A kĺiznevelési
iĺtézményekkel ĺisszefiiggő fenntartói feladatok e||átását biztosító ingatlan, valamint a
fenntaľtói feladatok e||átásáůloz kapcsolódó targyi eszközcik teljes kcinĺ źiadásźra még nem
kerĹilt sor tekinteÍel arľa, hogy a TankerĹilet székhelye még nem került kijeltilésre.

A Képviselő-testület 386120|2 (xI.08.) szźlműhatźrozatával megalapitotta a Józsefuarosi In-
tézménymfüödtető Ktizpontot az'z.a| a szandékkal, hogy a köznęvelési intézmények feladatai-
nak ellátásátbińosítő vagyon mtĺkĺjdtetését, valamint az ovodźk. esetén a gazdasági-pénzĹigyi
feladatokat is biaosítsa az onkormányzat.

A Képviselő-testtilet a44212012. (Xil.06.) szźtmíhatźlrozatával hagýa jóvá a JIK és a közne-
velési intézmények között kĺitendő mfüĺidtetési megállapodást. A műk<idtetési megállapodás
tarta|mazza a megźůIapodás célját, a műszaki szervezet fe|adatait, az intézményüzemeltetési,
fenntaľtási, mfüĺldtetési feltételek biztosításahoz kapcsolódó feladatokat, az egyĹittműkĺidés
sajátos szabá|yait, valamint a műszaki teľĹileteken foglalkozla!9ftÉ"Hĺ"i főbbfeladatait.
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Előteľjesztő: dr. Kocsĺs lN.{áté polgáľmesteľ, Sántha Péteľné alpolgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontja:201.3. május 8. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az ĺskolák míĺktidtetőĺ és fenntaľtĺii feladatainak ellátásával kapcsola-
tos dtĺntés ek m eshoza talára. valamint kii ltsécvetésĺ átcs o n o ľtosítás okľa

A napirenđet nyíItJzáľt tilésen kell tttrgyalni,.a rcndeletĺhaÍźtrpza! elfogadásához egysze-
níl4lqgs1!ęE szav azattobbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottsá g v éIemény ezi

Hattr ozati jav as|at a bizottság szźmźr a:



A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankerületének elhelyezése
A Képviselő-testület a97l20l3. (III.20.) szétműhatźtrozatának 1. pontjában kérte fel a polgaľ-
mestert, hogy tegyen javaslatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Kozpont Budapest VIII.
Tankerület végleges elhelyezésére a Képviselő-testĹilet 2013. május havi l. ülésére.
A KlebelsbetgIntézményfenntaľtó Kcizpont Budapest VIII. Tankerületének igazgatőjaaľĺő|
tźljékoztatta Önkoľmányzatunkat, hogy a tankeľület engeđé|yezett álláshelyeinek szélmát ťt-
gyelembe véve 12 fő (11 fo tankeriileti dolgozó + 1 fo pedagógiai szakmai szo|gtůtatás) vég-
leges elhelyezéséro| kell gondoskodnunk. A Tankerület székhelyét javaslom, hogy a Polgrír-
mésteri llivatal á|ta|használt Bp., VIII. Baľoss ls. 63.67. sz. alatti épületben biztosítsa az on.
kormźnyzat (l2 fő elhelyezése max. 8-10 helyiségcsopoľtot érint), valamint a feladat e|lźÉásá-
hoz szükséges munkafeltételeket - 10 fő - tészére (irodai bútorok, infoľmatikai és kommuni-
kációs eszközök), 2 fő munkafeltételeit a Tankeriilet megoldotta. A Tankerület szé|<heLye - az
ingyenes hasznáIatba adott irodahelyiségek -, atźtrgyi eszközök és a fenntaľtói feladatok ellá-
táséůloz biaosított helyiségek hasznźiatából eredő költségek viselése ahasznźiati szeľződés-
ben keriilt meghatźrozásra, mely szeľint az épi|etuzemeltetési költségek (villamos energia-
szo\gá|tatás díja, gézenergía-szo|gáLtatźts díja, tár'hő- és melegvíz szolgźitatźs díja, rovar-és
ráęcsálőírtźts, vagyon-és épületbiztosítási ďij,veszé|yes hulladék kezelése, épület őrzési,taka-
rítási díj, karbariartási díj, kéményseprői díj, egyéb, üzemeltetéssel kapcsolatban felmeľülő
költség viselése a tulajdonos/lrasználók á|tal az épületben elfoglalt teľület (m,) szerint, a viz-
és csatornadíj, valamint a telefon, telefax, intemet đíja|étszámaľányosan kerĹil megoszttĺsra a
hasznáIati szerzođés a|áírź'riźnak napjától. A székhely megjelöléséhez, va|alrliĺt az ingóságok
átadásźůloz szĺ.ikséges a Képviselő-testi.ilet 453120|2. (xII.12.) szźtműhatározatávalelfogadott
átadás-źivételi megállapodás 5', 8. és 10. számú mellékleteinek adatokkal való feltöltése, ja-
vasolom, hogy a Képviselő-testĹilet kérje fel a polgármesteľt a helyiségek, valamint az ingő-
ságok atađás-átvételi eljárásanak a lebonyo|ításźlra, valamint a szĹikséges dokumentumok ösz-
szeźilitásáľ a, a|áír ásźr a.

A KlebelsbergIntézményfenntaľtó Központ a Polgármesteri Hivatal épületén beliil a ftldszin-
ten kerül elhelyezésre. A fiĺldszinti helyiségek felújítása időszeľíívé vźit a munkavégzéshez
sztikséges igényes kĺiľnyezet kialakítasához,hiszen az utőbbi években csak egyes irodahelyi-
ségek átfestésére keľiilt soľ' a kulturáltabb kömyezet igénye az ngyfé|elégedettség mérések
során is megfo gal maző đott.

A Képviselő-testiilet a 423l20|f. CXII.06.) szźtműhatározatźnak l0. pontja szeľint előzetesen
kötelezettséget vállalt a2013. évre vonatkozőan a Hivatal Beléptető és munkaidő nyilvántartó
rendszerének kiépítésére bruttó 12.000.000,- Ft összegben az adóbevételek teľhéľe. A rend-
szeľ kiépítésére szánt fedezet fe|hasznáIását újragondoltuk, mivel ha|aszthatat|annak és elen-
gedhetetlen feltételnek véltfü a fiildszint felújítását, ezért javasoljuk a bruttó 12.000.000'- Ft
ö s sze g fi i ldszint fe lúj ítás aĺa töľténő fe|hasznźůźsźt.

H e ly i s é ghas zno s ít á s s al kap c s o l at o s műka ú e t ő i fe l a d at o k
A Képviselő-testiilet a 9712013. (III.20.) szźlmű hatfuozatźnak 2. pontjában felhata|mazta a
Józsefuárosi Intézményműködtető Kĺizpontot az ingyenes használatba keľült ingatlanĺészek -
a Képviselő-testiilet 45312012. (XII.12.) sz. hatźttozatávaljóvĺáhagyott átađźs-źúvételi megál.
lapodás 7. sz. me\|éklete szeľinti - hasznosításźra. Ezze| egyidejűleg felkérte a Józsefuárosi
Intézménymfüödtető Kĺizpont vezetőjét az érdeke|tségi szabályzat kidolgozásźlra. A döntés

éľtelmében a JIK kidolgozta a Bérbeadási és az onkoltseg számítási Szabźiyzatát, amelyben
meghatáĺozásľa került a bérleti díjakľa vonatkozó kedvezményezettek köre és az önköltsé-
ges/nem önktiltséges béľbeadásľa vonatkoző szabá|yok. A bérleti díj meghatźrozásźnak a|apja
az önköltségszámitźs azza|,hogy az alábbiak figyelembevételével kerüljön megźi|apításra a
ťĺzetenđő béľleti díj, mellyel kéľem, hogy a képviselő-testület éľtsen egyet:

o Téľítésmentesen: ĺinkormlínyzat és tinkoľmányzat intézményei,
. onkĺiltségi áron: időskoruak (60 év és afelettiek) ľendezvényei,
. onkĺilts ég + a szźĺĺitott ĺinköltség 5 %o-a: tornateľmek spoľtolás, spoľtľendezvény cé|-

jźlratorténő bérlése
^,



. onköltség + a számított önköltség 25 Yo-a (piaci alapú béľlések): minden más célra
töľténő bérlések (pl.: toľnatermek egyéb célrra, uszoda, egyéb helyiségek).

A köznevęlési intézmények teľĹileteit, helyiségeit ideiglenes használatta (bérletľe) ameghatá-
rozott térítés mellett csak abban az esetben lehet átengedni, ha az źtengedés az intézmény ren-
deltetésszenĺ mfüödését, a nevelő-oktató munkát ĺem zavarja, ennek érdekében ingatlanon-
ként a JIK és a KlebelsbergIntézményfenntaľtó Központ megállapodást fog kotni az ingat|a-
nok haszno sítása vonatkozásában.

Javasolt a jelenleg fennálló bérleti szerződések teljes k<inĺ feltilvizsgá|ata, különös tekintettel
az önköltségszźlnítás szerinti bérleti díjak mértékére.

A Losonci reri Általanos Iskolában működő uszoda üzemeltetése nagy felelősséget jelent,
hiszęn jellegéből fakadóan speciális ismereteket és különĺĺsen nagy odafigyelést igénye|. Az
iskolaigazgató januáľ 01. napjától ellátja aza|ábbí feladatokat azavarta|an miĺkĺidés érdeké-
ben:

- napi ellenőľzés (vízminőség, múszaki állapot);
- uszoda haszná|at beosztása (iskolák, kijza|ka|mazotti úszás, tanfolyamok);
- kaľbantartások szükségességénekje|zése a JIK felé;
- adminisztľációsfeladatok;
- havijelentésekelkészítése;
- szülői, tanulói tájékoztatások;

speciális beszerzések j elzése.

Az uszodamester főbb feladatai:
_ aLosonci Téľi Alta|ános Iskola Hánkendjének és a tanuszoda Üzemeltetési szabźiyzatá-

nak ismerete, annak betaľtĺĺsa és betaľtatása,
naponta a medence, az ö|tłizok, zuhanyzők,hajszárítők' mellékhelyiségek rendjének elle-
nőrzése,
a medencéb en és az uszoda teľében aĘázirendben és az Üzemeltetési Szabálvzatban előíľt
rend és biaonsági előírások betaľtása, betaľttatása,

- baleset- munka-, és tiizvédelmi előíľások betaľkĺsa és betaľttatĺása,
_ az iŁemelési idő alatt felügyeli azuszodźft és annak hasznźúőit,

szükség szerint v ízbő| mentés, el sősegélynýj tás' mentők éľte sítése,
az ANTSZ előírásainak megfelelően felelős a medence és köľnyezete általános higiéniai
rendjééľt,

_ a vízminőséget (Cl, PH, zavarosság, Ĺiledék), víz- és levegőhőmérsékletet napi szinten,
szakszerűen ellenőrzi. Rendellenesség esetén éľtesíti azuszodagépészt., az iskolavezetést,
naprakészen vezet üzemnaplót, melyben a miĺködtetési időszakbanfe|jegyzi a mért adato-
kat, valamint a rendkívĹili eseményeket.

Fentiek alapjan javaslom, hogy a JIK kössön megbízźsi szerzodést a két fő nevelő-oktató
rnunkát segítő uszodamestenel (bruttó 15.000 Ft4hő/fő) és az igazgatőva| (bruttó 30.000
Ft/hó) a tanuszoda zavarta|an múkcidése és a maximális kihasználtság biĺosítása érdekében,
valamint kapcsolattaľtói feladatok e|lźttására 2013. januĺĺr I- 2013. december 31. köZötti idő.
tartamľa. 20|3. évben a megbízási díjakľa fordított bruttó ĺisszeg összesen 720.000'- Ft és
174.960,- Ft járulékai melynek fedezetétil az intézmény bérmegtakarítźsát _ üres álláshelyek
miatt képződött - j avasolom megj elĺĺlni.

Javaslom, hogy az iskolai épiiletek béľbeadásábő| _ a spoľtsátor bevételének kivételével -
származő nyeľeséget (bérleti díj - önköltség) támogatásként az iskolĺĺk kapjak meg a 2013.
évben, ezze| is érdekeltté téve az iskolaigazgatőkat a bétbeađások tekintetében. Az intéz-
ményvezetők mfüödtetésre foľdíthatnak az osszeget úgy, hogy igényeiket a JIK igazgatőja
negyedévente a Képviselő-testtilet elé terj esztené dĺintésre.



Javaslom, hogy az onkormányzat a bérbeadásból szźtrmaző bevótelek fiiggvényében évente

dĺintsön arról' hogy az intézmények részére a bérleti díjakból befolyt nyereség meI<kora%o-át

kívánja átađni.

A J ó z s efv lźr o s i Int é zm é ny műk; dt e t ő Kö zp o nt al ap ít ó o ki r at ónak mó do s ít ás a
A Képviselő-testiilet 97 120|3 . (III.20.) szźĺnu hatźrozatźtnak 2. pontja ételmében _ melyben a

Képviselő-testĹilet felhata|mazta a Jőzsefvaľosi Intézménymiĺkođtető Központot az ingyenes

hasznźůatbakerült ingatlanľészekhasznosítására - a JIK alapítő okiratában javasolom felttin-

tetni a 68001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatot. Az intézménynek ebből a

tevékenységéből bevételi tĺibblete széľrmazhat, ezért ezt vá|Ia|kozási tevékenységként sztiksé-
ges megadni. Hasonlóképpen vállalkozási tevékenységeként javasolom megadni a 680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatot is, mely jelenlegazintézmény alap-

tevékenységei kĺizött talá|hatő. Az źilaĺĺńáztartásról sző|ő 20|l. évi CxCv. törvény 7. $ (2)

b) pontja szerint: vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céLjźtbőI, á|Lanhźztaľtáson

kívtili forľásból, nem kötelezően végzeľt termelő-, szoIgźűtató-, éľtékesítő tevékenység. Az
alapítő okiľat további móđosítasát indokolja, hogy a Magyaľ Átbmkincstár végzésében hi-
anypótlásra szőIította fe| az onkoľmanyzatot a Józsefuaľosi Intézményműkodtető Kcizpont
a|apitő okiratának 20l3.januĺĺľ 24-i módosításáva| kapcsolatban. A hiánypótlás.indoka:

- az iskolai és óvodai szakmai szakfeladatokat nem kell szeľepeltetni sem az onkormányzat,
sem az á|ta|aműködtetésľe létrehozott kĺiltségvetési szerv feladatai között,

- a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Kĺizpont áital- áwett iskolĺĺk székhelyeit, va|arlint az

óvodákét sem kell telephelyekként az a|apítő okiratban megjeleníteni, esetleg működési
helyek címsző alatt lehet feltĺintetni.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Magyar Álhmkincstár hiánypótlási felhívásában,

továbbá a Képviselő.testület 97/2013. (III.20.) sz. határozatźnak 2, pontjźban foglaltak
a|apján előkészített módosító okiľat (1. számú melléklet) és a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt új alapító okirat (2. szźmű melléklet). Az a|apítő okiľat módosításával

sziikséges az intézméĺy Szervezeti és Mtikĺ'dési Szabá|yzatanak módosítása is, melyet a JIK
vezetóje a képviselő-testtilet 20|3.júniusi első ülésére elkészít.

A képviselő-testtilet hatáskĺjľe a Magyarország he|yi önkormanyzatairőI szőIő 2011. évi
CLX)oilX. töľvény 4f. s 7. pontjában foglaltakon, valamint a koznevelési feladatot eLIźLtő

egyes onkormĺányzati fenntartźsű intézmények állami fenntaľtásba véte|&o\ sző|ő 20|2. évi
CDoowI[. törvény l0. $ (2), és 13.$ (l) bekezdésében alapul.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dĺ!nt, hogy

1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Kcizpont Budapest VIII. Tankertilet székhelyét a
Budapest VIII. Baross. u 63-67 . sz. a|atti ingatlanban biztosítja, valamint biztosítja a
feladat ellźtásźlhoz szükséges munkafeltételeket 10 fő részére,

2. felkéri a fiőzsefváĺosi Intézménymfüödtető Kcizpont igazgatőját, hogy kössön megbí-

zási szerződést a Losonci ľeri Altalanos Iskola két uszodamesterével (bruttó 15.000

Ftlhć,lfő) és ígazgatőjával (bruttó 30.000 Ft/hó) a tanuszoda zavarta|an működése ér-

dekében, valamint kapcsolattartói fetadatok ę|Ittásáľaz}I3.janulĺr I - 2013. december

31. közĺitti időtartamra, melynek feđezetę a JIK iiľes álláshelyek míattképződött bér-

megtakarítása és jĺĺľulékai összesen 895 e Ft összegben,



3. egyetéÍt azza\ hogy a Józsefuaľosi Intézménymtĺködtető Központ az á|ta|a bérbeadás
útján hasznosított ĺinkoľmányzati tlJ|ajdonú ingatlanok esetében az alábbiak figyelem-
bevételével állapítsa meg a ťlzetendo bérleti díjat:
a) térítésmentesen: az cjnkorményzat és az önkoľmźnyzatintézményeitészére,
b) ĺĺnkĺiltségi aron: az időskoruak (60 év és afelettiek) ľendezvényeí cé|jfua,
c) önköltség + a szźlrrńtott ĺlnköltség 5 %o-a: toľnatermek sportolás, spoľtrendezvény

cé|jaru"
d) önköltség + a számitott ĺinköltség 25 %o-a (piaci alapú bérlések): minden más célra

töľténő bérlés céljĺíra (pl.: toľnatermek egyéb célľa, uszoda, ogyéb holyiségek).

a)felkéľi a lőzsefvźrosi Intézményműktidtető Kĺizpont igazgatőjéń a fennźiló bérleti
szerzódések felülvizsgźiatźra és módosításétra, kiilönös tekintettel a bérbeadó szemé-
lyében bekövetkezo vźt\tozásra, valamint a hatźtľozat 3. pontjában foglalt bérleti díj
szĺĺmításokľa,

b) felkéri aJőzsefvárosi Intézményműkĺidtető Kĺizpont igazgatőjźlt, hogy 20|3.június
01. napjától a bérleti díjakból befolyt bevételeket és a bevételekbő| száĺmazó teljes
nyeľeség ĺĺsszegéből nyujtandó - az iskolaigazgatők kéľését figyelembe vevő _ tĺĺmo-
gatási igényeket negyedévente teľjessze be a Képviselő-testiilet elé,

abérbeadźtsból szĺľmazőbevételek fiiggvényében évente dĺint arról, hogy az oktatási
intézmények részéľe a béľleti díjakból befolyt nyereség mekkora oÁ-éLt adja át,

a lőzsefvfuosi Intézményműködtető Központ a|apitő okiratot módosító okiratát, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát az e|őterjesztés
I-2. sz. mellékletében foglaltak szeľinti taľtalommal elfogadja 20|3. május 15-i ha-
tźi|ya|'

a |220I-0| cím kiadás beruhazások _ önként váLlalt feladat - beléptető rendszer _ elői-
rźnyzatrő| 12.000,0 Ft-ot átcsopoľtosít a felújítás _ önként vállalt feladat - Polgĺĺľmes-
teri Hivatal éptilete ftildszintj ének felúj ításaľa,

felkéľi a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló ľendelet kĺjvetkező módosításáĺáI
a hatźx o zatban fo glaltak at v egy e fi gyelembe,

felkéri a polgáľmesteľt a Józsefuiírosi Intézményműködtető Kĺlzpont módosított Szeľve-
zęti és Műkö dési S zab étly zatanak képvi sel ő -te stül et elé teľj e sztéséľe,

10. felkéri a polgáľmesteľt a hatérozat 1. pontja szerinti źúadás-áúvételi eljárás lebonyolításá-
ra, valamint az tńadás-átvéte|hez szfüséges dokumentumok ĺisszeá||itásáta, alźiráséra,

l l. felhatalmazza a po|gármesteľt a hatźnozat 6. pondában meghatározott dokumentumok
aláírásźlra.

4.

5.

7.

9.

Felelős:

Hataľidő:

|.,3-7. és 9. pont esetében: polgáľmesteľ
2. és 4. pont esetében: Józsefuarosi Intézménymfüĺidtető Központ igazgatőja
I.,3.,5. és 7. pont esetében: 2013. május 8.

6. és l l. pont esetében: 2013. május 15.

2. és |0. pont esetében:2013. május 31.
8. pont esetében költségvetés következő módosítása.
4. pont esetében2013. június 01.,
9. pont esetében: 2013.júniusi első képviselő-testĹileti ülés



A dtintés végrehajtásáúvégző szervezeti egység: Pénzügyi IJgyosná|y, Humánszolgáltatási
Ügyosztály, Belső Ellátási Iľoda, JIK

Budapest, 20 I 3 . máj.us^0 6.

ś**qŃ\)
Santha Pétemé
alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásĺĺból:

l -ĺ1ĺ! l

-k /ŕ{fu?udt.Mészar Eľika

20ĺj MÁJ Ü 6.

polgármesteľ

q



1.sz. melléklet
Józsefu áľosi Intézménymĺĺkłidtető Ktizpont

alapító okiľatát módosító okirat

A2013. februar |4. napjátől hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az a|źlbbiak
szeľint módosul.

Az a|apítő okiľat 2. pontjábiln 
^z 

alábbĺ sztiveg helyébe:

''A kiiltségvetési szeľv telephelyei:''

az alá.Ďbi sztiveg lép:

''A 
köItségvetési szeľv míĺkiidtetési helyeĺ:''

Az a|apítő okiľat 4. és 5. pontjában az a|á.Ďbi sziivegľész helyébe:
,, 1 086 Budapest, Baľoss ll. 63 -67 .,,

az a|ábbi sztiveg lép: \

,,1082 Budapest, Baľoss u. 63-67 .,,

Az alapítő okiľat 8. pontjában zz alábbĺ sziivegľész helyébe:
o ,,Lakatos Menyhért Jőzsefvárosi Általĺános Múvelődési Központ''

az alá,Jobi sziiveg lép:

o ,,Lakatos Menyhén Általanos Iskola és Gimnázium''

Az a|apítő okirat 8. pontjában 
^z 

alábbĺ sziivegrész helyébe:
o,,JózsefuárosiZeneiskolď'

aza|ábbi szöveg lép:
o ,,Józsefuárosi Alapfokú Míĺvészeti Iskolď'

Az a|apítő okĺrat 8. a/ pontjából töľlésre keľtilnek az a|ábbi szakfeladat sziímok és szakfela-
dat megnevezések:

680002 Nemlakóingatlanbérbeadása,ĺizemeltetése

889101 Btilcsődeiellátás
- szak'rlai eszkĺĺzök beszerzése,
- étkeńetés,
- épületének tizemeltetése, fenntartása.

85l000 óvodai nevelés intézményeinek, progľamjainak komplex támogatása
8510l 1,85l012,851013 szakfeladatba nem sorolható bevételek és

kiadások

851011 óvodai nevelés
berendezések, felszerelések besze rzése, karbarftartása, felúj ítása,
épületmúködtetése,karbarltartása,fenntaľtása

851012 Sajátos nevelési igényu gyeľmekek óvodai nevelése, ellátása
- berendezések, felszerelés ęk beszerzése, karbant artása, felúj ítása,

épületmfü ödtetése,karbariartása,fenntaľtása.



852000

85201 I
lyaĺn

85202r
lyam

852012

852022

85203 I

853000

853111

853 1 14

856000

8560r I

Alapfokú oktatási intézményeinek programjainak komplex támogatása
szakmai eszközĺlk, beľendezések, felszerelések besze rzése, karbantar-
tása, felújítása,
ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület működtetése, kaľbantaľtása, fenntaľtása.

Általanos Iskolai tanulók nappali ľendszeríĺ nevelése, oktatása 1-4 évfo-

szakmai eszközĺik, berendezések, felszerelések beszerzése, kaľbantar-
tása, felújítása,
ágazati szakmai jellegri bevételek és kiadások,
épület műk<jdtetése, karbantaľtása, fenntartása.

Általanos Iskolai tanulók nappali rendszeľű nevelése, oktatása 5-8 évfo-

szakmai eszktizĺik, berendezések, felszerelések beszerzése, karbantar-
tása, felújítása,
ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület miiködtetése, karbantartása, fenntartása.

Sajátos nevelési igényti általanos iskolai tanulók nappali rendszeľĹĺ neve-
lése, oktatása 1-4 évfolyam

szakmai eszközĺik, beľendezések, felszerelések besze rzése, karbantar-
tása, felrijítása,
ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület műkĺjdtetése, kaľbantaľtása, fenntaľtása.

Sajátos nevelési igénytĺ általanos iskolai tanulók nappali rendszerú neve-
lése, oktatása 5-8 évfolyam

szakmai eszközök, beľendezések, felszerelések beszerzése, karbantaľ-
tása, felújítása,
ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület mfüödtetése, karbantaľtása, fenntartása.

Al apfokú miívé szetoktatás zenemúvé s zetí źęb an
szakmai eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, karbantaľ-
tása, felújítása,
ágazati szakmai jellegiĺ bevételek és kiadások,
épület mfüödtetése, karbantaľtása, fenntaľtása.

Középfokú oktatás intézményeinek, progľamj ainak komplex tźrnogatása

Nappali ľendszeľĺĺ gimnáziumi oktatás
szakmai eszkĺjzök, beľendezések, felszerelések beszerzése, karbantaľ-
tása, fe|tĄitźsa,
ágazatí szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület míiködtetése, karbantaľtása, fenntaľtása

Gimnĺĺziumi felnőtt oktatás
szakmai eszk<iz<!k, berendezések, felszeľelések beszerzése, kaľbantar-
tása, felújítása,
ágazati szakmai jellegrĺ bevételek és kiadások,
épületmfü ĺldtetése,karbantartása,fenntaľtása.

oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
szakmai eszktizcik, berendezések, felszeľelések besze rzése, karbantaÍ-
tása, felújítása,



ágazati szakmai jellegű bevételek és kiadások,
épület mfüödtetése, karbantaľtása' fenntartása.

Az alapítő okĺľat 8. b/ pontj a az a|ábbĺak szeľint módosul:
b.) A ktiltségvetési szerv vállalkozásĺ tevékenységet folytathat, vá||a|kozálsĺ tevékenység

céljára a mindenkori éves ktiltségvetésének kiadásából nem foľdíthat tisszeget.
A vállalkozási tevékenység aľányának felső hatźra a költségvetési szerv |<ladásaiban0 oÁ.

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Záradék

A Józsefuaľosi Intézményműködtető Ktizpont módosító okiratát Budapest Fővaľos VIII. kerĹi-

let Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete ...../2013.(v.08.) szĺámű hatźtrozatźlval

2013. május 15. hatállyal hagytajóvá.

Budapest, 20|3. május ......

Rimán Edina
jegzől

Dľ. Kocsis ľĺ.áté
polgármesteľ

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóinsatlan bérbeadása' üzemeltetése



2.sz. melléklet

ĺózsBľvÁRoSI INTEZMENYMUKoDTETo KoZPoNT
ALAPÍTó OKIRATA

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaros onkorményzatźnakKépviselő-testĹilete aMagya-
totszág helyi ĺinkormźnyzatairól szóló 20I|. évi CLXXXIX. tcirvény 42. s 7. poĺtjában, az
ál|aĺrlháztartásról szł3|ł320|1. évi CXCV. tijľvélry 8. $ (1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdé-
sében kapott fe|hata|mazás a|apjźn, az źů|aĺnháztaľtásľól szóló törvény végrehajtásáról szóló
368120II. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. $ (1)-(2) bękezdése szerinti taľtalommal, a
szakfeladatľendről és az á||amhtztartási szakágazati rcndről szóló 56l20|l.(XII.31.) NGM
rendelet alapjan aza|ábbi Alapító okiratot adja ki:

1. A kiiltségvetésĺ szerv megnevezése: Józsefuárosi Intézményműkiidtető Kiizpont

A kiiltségvetési szeľv rtividített neve: JIK

2. A ktiltségvetési szeľv székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 84.

A kiiltségvetésĺ szerv műktidtetésĺ helyei:

1082 Budapest, Baľoss u. 91-93.

1082 Budapest, Baross u. 111/b.

1089 Budapest, Bláthy o. u. 35.

1086 Budapest, Csobánc u. 5.

1086 Budapest, Dankó u. 31.

1086 Budapest, Koszoľú u. 14-16.

1086 Budapest, Koszoľú u' 15.

1081 Budapest, Kun u. 3.

1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-15.

1088 Buđapest, Rákóczi út 15.

1087 Budapest,Szźnados út 14.

1087 Budapest,Szźzados út 8-l2.

1083 Budapest, Szigonyu. 18.

1083 Budapest, Tĺimő u. 38/A

1 086 Budap est, Szí3z u. 2.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

1084 Budapest, Víg u. l0.

1089 Budapest, Vajda P. u. 37.

1081 Budapest,II. János Péůpápatér 4.

1083 Budapest, Losonci tér 1.

1084 Budapest, Német u.14.

1084 Budapest, Német u.12.

t0



7.

1 084 Budap est, Jőzsef u. 22.

1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3|.

1086 Budapest, Bauer Sándoľ u. 6-8.

1086 Budapest, Bauer Sándoľ u. 4.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. I l-15.

1082 Budapest, Nap u. 33.

A ktiltségvetésĺ szerv alapításának időpontjaz 2012. december 10.

Alapítói jogokkal felruházott irányító és felügyeleti szervének neve, székhelye:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáros onkormĺĺny zatánakKépviselő-testtilete

1082 Budapest, Baross u.63-67.

Fenntaľtó neve' székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaros onkoľmĺínyzata

1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

6. A ktiltségvetési szeľv jogállása: önálló jogi személy

A ktiltségvetési szeľv illetékessége' műkiidési kiire:

B udape st F őváro s VIII. kerül et Józsefu aľo s onkoľmán y zatźnak közigazgatás i teľülete

A kiiltségvetésĺ szeľv közfeladata:
A k<iznevelési intézmények funkcionális, gazdáIkodási feladatainak e||átása, a mfüödte-
tés biztosítása az alábbi önállóan múktidő, ĺinkoľmanyzati fenntaĺtásil intézményekľe
vonatkozóan:

o GYEREK-VIRÁGNapközi otthonos óvoda
o Hétszínvirág Napk<izi otthonos óvoda
o Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda
o KINCSKERESO Napközi otthonos ovoda
o Koszorú Napkĺizi otthonos ovoda
o MesepalotaNapközi otthonos óvođa
o Napraforgó Napközi otthonos óvoda
. Napsugar Napk<lzi otthonos óvoda
o Pitypang Napközi otthonos óvoda
o Szźaszorszép Napközi otthonos óvoda
o Szivĺíľvány Napközi otthonos óvoda
. ľÁ-ll-re Napktizi otthonos óvoda
o Várunk Rád Napközi otthonos óvoda

A felelősségvá||alás és az egymás közötti munkamegosztás rendjét együttmfüödési
me gállap o đ ás szabá|y ozza.

A köznevelési intézmények funkcionális feladatainak ellátása' a működtetés biztosítása
az alźbbi állami fenntaľtású intézményekľe vonatkozőan:

ll



o Deák Diák Altalanos Iskola
o Losonci ľeľi Általanos Iskola
o Németh LészIő Általános Iskola
o Molnaľ Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Általĺános Iskola
. Vajda Péter Ének-zenęiÁltalános és Spoľtiskola
o Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnrízium
o Józsefuarosi Egységes GyógypedagőgiaiMódszeľtani Központ és Általĺínos Iskola
. Józsefuárosi Alapfokú Művészeti Iskola
. Józsefuaľosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gá|at és Szakmai Szolgáltatő Intézmény

Az áL|ami intézményfenntaľtó központ źLLta| fenntartott nevelésĹoktatási intézmények
kozétkeztetésénekbiztosításaaza|ábbiintézményrevonatkozóan:

o Raoul Wallenberg Szakkĺlzépiskola és Szakiskola

al A kiiltségvetésĺ szeru alaptevékenysége:

Az intézmény fő feladata a kozfeLaďatot ellátó kĺiznevelési intézmények szakmai fela-
datellátásához szükséges eszkĺizök beszerzése, épiiletek, berendezések, felszerelések
karbantaľtása, felújítása, cseľéje, az épiiletek üzemeltetése, a kĺizétkeztetés e||átása, a
pénziigyi-szźrĺvíteIi-gazdálkodási_teľvezésifeladatoke||étź.sa.

ĺllał*ĺ,ztartási szakĘazati b e s oro l ása :

841116 onkormanyzati, valamint többcélú kistéľségi taľsulási intézményeket
eIIátő, kisegítő szo|gáIatai

Azintézményalaptevékenységeá||afiháztaÍtásiszakfeladatrendszerint:

811000'illäľä";1fił:1é.* 
arítása'

karbarÍartási feladatok e||átása,
ingatlanok kezelése, üzemeltetése,
gépj ármií tizemeltetés,
poľtaszolgálat bizto sítása,
főzó és melegítő konyhák tizemeltetése,
eszktizĺik, készletek beszerzése.

Ezen a szakfeladaton kiadás nem szĺĺmolható el, ha más szerv részére
végzi úgy, hogy nem keletkezik köztittĹik elsziímolási viszony.

4|2000'-Ęääľ 
.ľ,"'#",:'".íl[:"

562912 óvodai intézménviétkeztetés
téľítési díj,
vásárolt élelmezés'
konyhaiszeméLyzetbére, jaľuléka, juttatásai,
konyha tDemeltetése, eszközök, beľendezések, felszerelések beszer-

zése, karbantartása, felúj ítása.

5629|3 Iskolaiintézménvi étkeztetés
térítési díj,
vásaĺolt élęlmezés,
konyhai szemé|y zet bér e, járu|éka,
konyha üzemeltetése, eszközök, beľendezések, felszeľelések beszeľ-
zése, karbant attása, felúj ítása.

5629|7 Munkahelyi étkeztetés (étkeztetés biztositása saját dolgozőkrészére)
t2



térítési díj,
vásárolt élelmezés,
konyhai szemé|y zet bére, j áruléka,
konyha üzemeltetése, eszközök, beľendezések, felszerelések beszer-
zése, karbant aftása, felúj ítasa.

692000 Számviteli,könywizsgálói,adószakértőitevékenység
JIK saját szęwezetének kiadásai.

Ezen a szakfeladaton kiadás nem szłímolható el, ha más szew tészére
végziúgy, hogy nem, keletkezik kozöttiik elszámolási viszony.

Rövid időtartamú közfoglalkońatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatźsa j ogosultak hosszabb időtaľta-
mú kĺizfo g|alkoztatása

890443 Egyébkĺizfoglalkońatás

b.) A köItségvetési szeľv vállalkozási tevókenységet folytathat, vállalkozási tevékeny.
ség céljáľa a mindenkoľĺ éves ktiltségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget.

A vállalkozási tevékenységartnyźnak felső hatźlĺaa költségvetési szerv kiadásaiban 0 %.

Szakfeladatok száma, megnevezése:

Szakfeladat száma Szakfeladat meqnevezése
680001 Lakóineatlan bérbead ása, izemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

9. Gazdálkodásibesoľolása:

Önáltóan mfüödő és gazdálkodó kĺiltségvetési szeľv

Ktilön megállapodás alapjrán ellátja az alábbi ĺinállóan műkĺldő költségyetési szervek
péĺuugyí-gazđasźryitevékenységét:

o GYEREK-VIRÁGNapközi otthonos ovoda (1082 Baross tl. 91-93; Baross u.

r l r/B)
o Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda (1081 Kun u. 3.)
o Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda (1089 Vajda Péteľ u. 37-39.)
o KINCSKERESO Napközi otthonos óvoda (1089 Btáthy ottó u. 35.)
. Koszorú Napközi otthonos óvoda (1086 Koszoru u. 14-16. és Koszoru u.l5.)
o MesepalotaNapkĺizi otthonos óvoda (1085 Somogyi Béla u. 9-15.)
o Napraforgó Napközi otthonos óvoda (1084 Tolnai u.7-9. és Vígh u.10.)
. NapsugáľNapkclzi otthonos ovoda (1086 Dankó u. 3l.)
o PitypangNapkĺiziotthonosóvoda (1087 Szénados u. 14, és Szźzados u. 8-

12.)
o Százszorszép Napkĺjzi otthonos óvoda (1086 SzÍ:zu.2.)
o Szivĺíľvany Napkĺizi otthonos óvoda (1083 Szigony u. 18. és Tömő u. 38/a)

o ľł-ľl-KA Napközi otthonos óvoda (1088 Rĺĺkóczi út 15.)

. Vĺíľunk Rád Napközi otthonos ovoda (10s6 Csobanc u. 5.)

10. A feladatetlátást szolgáló iinkoľmányzativagyon, valamint vagyon feletti rendelke.
zés joga:

890441

890442

l3



A feladatok ellátásához az intézsnény rendelkezésére állnak a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat vagyonaról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek
beszerzési eljaľás szabáIyairől szóló 37l2003.(vII.07.) rendeletben szabźůyozottak alap-
ján az alábbi helyrajzi szétmi: ingatlanokon a funkcionális (étkeztetés, takarítás, karban-
tartás, poľtaszolgálat, péĺwigyi-gazdasá,gi) feladatok ellátásához szfüséges ingatlanok
valamint ale|tźĺr szerinti tźxgyi eszk<izök.

A Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvĺíntaľtás szerinti

Ingatlan címe hľsz. alapterĺilet m2

1082 Budapest, Baross u. 84.

1082 Budapest, Baross u. 91-93.

1082 Budapest, Baľoss u. 1l1/b.

1089 Budapest, Bláthy o. u. 35.

1086 Budapest, Csobánc u. 5.

1086 Budapest, Dankó u. 31.

1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.

1086 Budapest, Koszoni u. 15.

1081 Budapest, Kun u. 3.

1085 Budapest, Somogyi B. u.9-15.

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

1087 Budapest,Szźzađos rit 14.

l087 Budapest,Százađos út 8-12.

1083 Budapest, Szigony u. 18.

l083 Budapest, Tĺimő u. 38/A

I 086 Budap est, Sniz u. 2.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

1084 Budapest, Víg u. l0.

1089 Budapest, Vajda P. u. 37 .

1081 Budapest, II. János PáIpápatér 4.

1083 Budapest, Losonci tér 1.

1084 Budapest, Német u. 14.

1084 Budapest, Német u. |2.

l 084 Budap est, J őzsef u. 22.

1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3|.

35254101N3

3s7281231N1

35728130

35728127ĺNl58

3s728lrt

38599/3

35908

35484

35286

35270

34756

36465

36463

36545

38877

3888U2

36136/l

3613913

35263

34803/l

34814

38579

34694

35728132

349r5

34914

34916

386031r

38603t2

s06

743

1856

37s

1 856

941

968

t34t

1008

341

412

2976

2564

1937

2583

t287

1101

2445

2rt4

97r

380

66r3

1944

7913

r649

s51

538

I ha683

1491

t4



1086 Budapest, Baueľ Sándor u. 6-8. 35095

1086 Budapest, Bauer Sándoru.4. 35087

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. 3480312

1082 Budapest, Nap u. 33. 35701

A költségvetési szelv v ezetőjének megbizásĺ rendje:

Az intézmény élén az intézményvezető (igazgatćl) áll. A költségvetési szerv vezetőjét
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvaľosi Öllkurrnlulyzat Képviselő-testiilete nyilvá-
ĺos pá|yźzat tftján bízza meg a koza|ka|mazottak jogállásáról szőlő 1992. évi )oo0II.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásaról sző|ő 1992. évi XXXIII. tĺirvény vég-
rehajtásáról szóló 77l\993. (V. l2.) Korm. ľendelet ťlgyelembevételével

Azinténnéĺy vezetője magasabb vezető beosztású köza|ka|mazott, tekintetében a mun-
kźitatőijogokat Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuiĺros onkoľmanyzatźnak Képvi-
selő-testiilete' az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.

A kiiltségvetési szerv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megielölése:

A foglalkoztatottak foglalkoztatása közalka|mazottíjogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rajuk a kĺizalkalmazottakjogállásaľól szóló 1992. évi )ooilIl. tör-
vény, valamint a törvény végrehajtásarő| szóIő 77ĺ|993. (V. 12.) Korm. ľendeletben, to-
vábbáa munka törvénykĺinyvéről szóló 20|2. évi I. tĺirvényben foglaltak azirényađők.

Az egyébjogviszonyľa a munka törvénykönyvérő| sző|ő 2012. évi I. t<ĺrvényben, a Pol-
gári Tĺiľvénykönyvről sző|ő |959. évi. IV. törvényben foglaltak azirźnyadők.

A foglalkoztatottakfelett a munkáltatói jogokat azintézmény vezetője gyakorolja'

13. A ktiltségvetésĺ szeľv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az źt\ta\a megbízott intézményi dolgozó.

Záradék

A Józsefuaľosi Intézményműködtető Kĺizpont aIapítő okiratát Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuaľosi onkoľm źnyzat Képviselő-testtilete .. ...l2013.(v.08.) számű hatátozatávaI 20|3.
május 15. hatálly a| hagýa jővá.

Budapest, 20|3. május ......
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12.

Rĺmán Edĺna
jegyző

Dľ. Kocsĺs ľ'ĺáúé
polgármester
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