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Iő.testůilete számára

Tĺsztelt Képviselő.testůilet!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet a 386/2012. (xI.08) sz. hatźrozatźnak 10. pontja szerint f0I3. januźtr l-től a
Józsefuáľosi|ntézménymiĺködtető Központ (a továbbiakban: JIK) végzi az állami ntézményfenntartó
központ és az önkormányzat által kötött megállapodás alapján az önkoľmányzat tulajdonźú képezo
ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó gazdá|kodási, az ingő és ingatlan
vagyon mĺĺködtetési, üzemeltetési' étkeztetési, szakmai eszközbeszerzési feladatok ellátását. A JIK
ezeĺ fe|adatellátáson belül ellátja a Losonci Téri Általános Iskola (1083 Budapest, Losonci tér l.)
tanuszodáj ának mĹĺködtetését is.

A Képviselő.testtilet a 176120|3. (v.08.) sz.hatátrozatźnak2-3. pontjában úgy döntött, hory
,,2 Losonci Téri Álntónos Iskolą két uszodamesterével (bruttó t5.000 Ft/hó/Íą és igazgatójaval
(bruttó 30.000 Ft/hó) a tąnuszoda zavartalan míĺkijdése érdekében, valamint kapcsolattartói

feladatok ellátasdra 2013. januĺźr I - 20I3. december 3]. kozotti időtartamra, melynekfedezeteként
a JIK iires óllóshelyek miatt képződött bérmegtaknrítósót és jórulékait jelólte meg összesen 895 e

Ft összegben,

Előterj esztő : S ĺíntha Péterné alpolgármester
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3. eg1łet,ért azzal, hogł a Józsefvárosi Intézménymíikĺjdtető Kozpont az általa bérbeadás útjart
hasznosított onkormónyzati tulajdonú ingatlanok esetében az aldbbiak figłelem-bevételével
óllapítsa meg afizetendő bérleti díjat:
a) térítésmentesen: az önkormónyzat és az önkormónyzat intézményei részére,
b) önkoltsé4i dron: az időskorúak (60 év és afeleuiek) rendeményei céljdra,
c) onköItség + a számított onkoltség 5 oń-a: tornatermek sportolás, sportľendezvény céljára,
d) 0nkaltség + a számított önkÓltség 25 %-a (piaci alapú bérlések): minden más célra ttjrténő
bérlés céIjóra (pl.: tornatermek egłéb célra, uszoda, egéb helyiségek).,,

Tájékoaatom a Tisaelt Képviselo-testĹiletet, hogy a JIK vezetójét felkértem azuszodával kapcsolatos
napi és havi díjak fe|u|vizsgá|atára.

II-m. A beteľjesztés indoka, tényállási adatok

a) A korábbi évek'hez hasonlóan, a januártól májusig terjedő időszakban idén is voltak
úszótanfolyamokaz Iskolatanuszodájában. A korábbi gyakorlat szerint aziszőoktatokabevéte|70Yo-
ának 60 szźaa|ékźtra voltak jogosultak. A 20|3. január I. _2013. május 3l. közötti időszakban taľtott
úszótanfolyamokľa fedezet hiányában nem került kifizetésľe négy fő megbizási díja' Az elmaradt
megbizźsi díjak összege összesen 386.755 Ft (3l l.146 Ft+járulék: 75.609 Ft).
Javasolom, hogy az e|végzett munkára tekintettel a Képviselő-testtilet biztosítsa ezen összeg feďezetét
a JIK költségvetésében.

b) Az Iskola tanuszodájában a II. félévben 2013. október l5. napjától indulnak azűszőtanfolyamok 3
fő úszóoktató vezeté séve l, az a|źtbbi heti i d őbeo s ztás szerint:

hétfr,szerda: 16.00-19.00 óráig
kedd, csütö'rtök: 1 6.00- l 9.00 óľáig
péntek: |6.30-|7.30 őráig

Az úszóoktatók megbízási díjának fedezete érdekében szükséges, hogy a JIK költségvetésében 2013.
október 15. napjától 2013. december 31. napjáig 108.000 Fťhó+jĺárulékai ĺlsszeget biztosítson a
Képviselő-testtilet (f fő részére 50.000 Ftlhć,lfő+jáÍulékai, 1 fő részére 8.000 Ft/hó+jĺíľulékai),
összesen 335.610,- Ft összegben.

c) A közfiirdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségĺigyi feltételeiről sző|ó 37/7996. (x. 18.)
NM rendelet meghatározza, hogy az uszodźtban uszodamesteľt, uszođagépész vegyszeľkezelĺĺt kell
alkalmazni. Az uszodamesteri álláshely a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ állományából
biztosított, azonban az uszodagépészi munkakör elláüĺsa jelenleg egy fél álláshelyen, havi 14 őrźban
megoldott. Az uszodagépész biĺosítja a műszaki feltételeket, e||áttja a medence tereinek biztonsági
feliigyeletét, segíti a technikai Ĺizemeltetést és elvégzi az ahhoz szükséges adminisztráciőt. Az
uszodagépészet ái|apota indokolja, hogy fentieken kívül egy napi 8 óľás ál|áshelyen kerüljön e|láúźsra
az uszodagépészi munkakör, mely a JIK rendelkezésére źi|ő álláshelyeibőI nem biĺosítható, ezért
indokolt a létszámbővítés.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészlete ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a JIK költségvetésében 335,6 e Ft összeget biztosít 2013. október l5-től 2013.
decembeľ 3I. napjáig, a Losonci Téri Altalános Iskolában úszásoktatást végzi| 3 fő úszóoktató
megbízási díjának fedezetére.

A Losonci ľeri ĺ|ta|ános Iskola tanuszodź$ának zavartalan műköđtetése érdekében a Képviselő-
testiilet a JIK állashelyeinek szźtmát ery uszodagépész álláshellyel bővíti20l3. október l5. napjától. A
|étszźtmbővitéstartóskötelezettségvállalást jelent.
20|3. évre I|4 eFtlhő illetménnyel számolva 217,2Ft béľ és jáľuléka és36,5 e Ft cafetéria költség
fedezetét szĺiksé ges biztosítan i.

A Képviselő-testiilet 386,8 e Ft összeget biztosít a JIK részére a Losonci ľéri Á|talános Iskola
tanuszodźĄźtban a 20|3. janufu I. _ 20|3. május 3l. közötti időszakban úszásoktatást végző 4 fő
tiszóoktató megbízási díj ának kifi zetése érdekében.



V. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cétja alosonci ľéri Általános Iskolában működő tanuszoda feladatellátasának biztosítása. A
döntés végrehajtása pénzljgyi fedezetet igényel, 20|3. évre összesen 976,1 e Ft összegben. Az első
félévben az uszodában tartott tanfolyamok díjából és a bérleti dĺjból 1.920,0 e Ft bevételi többlet
keletkezett a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ - 72103 címen _ kö|tségvetésében, mely
fedezetet biaosít a fenti kiadási többletekre.

2014. évto| tartós kötelezettségvállaLás a létszámbővítés kötelező feladatként évente I.912,6 e Ft
összegben, melynek fedezete az iskolaépületek hasznosításából befolyó bevételek.

VI. Jogszabálý köľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testiilet hatasköre a Magyaľországhe|yi ö'nkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéľemaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

II,ł,rÁnoz.ł'TI JAvA SLAT

A Képvĺselő.testület úgy dönt' hogy

1. a) a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 20L3. évi költségvetésében 335,6 e Ft
összeget biztosít a Losonci Téri Altalános Iskolában 2013. október 15. napjától _ 2013.
december 3I. napjáig úszásoktaĺást végző 3 fő úszóoktatő megbízátsi dijainak fedezetére (2 fo
részére nettó 50 e Ft/hó/fő+jrĺrulékai, L fő részére nettó 8 e Fťhó+járulékai) a Központ
bevételi többlete terhéľe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. október 15.

b) felkéľi a Józsefuarosi Intézményműködtető Központ igazgatójét a hattlrozat 1.a) pontja
szerinti megbízási szerződések megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ igazgatőja
Hatĺáridő: 2013. október 15.

2. a) a Jőzsefvélrosi Intézményműködtető Központ engedélyezett álláshelyeinek szźtmźú

2013. októbeľ 15-től egy uszodagepész álláshellyel bővíti kötelező feladatként, igy a
Józsefuárosi lntézményműködtető Központ engedélyezett álláshelyeinek száma 2013. október
15. napjátó| I52 főről l53 fióre módosul, címeken be|u|: 72I0I címen 4| fő,72|02 címen 12

fő'72I03 címen 100 fő.

Felelős: polgármester
}{atźmdő: 2013. október 15.

b) az uszodagépész álláshely bővítés 2013. évi költségeinek fedezetéľe október 15-től összesen
253,7 e Ft-ot biztosít a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető K<izpont költségvetésében a
Központ 72103 cím - kötelező fe|adat - bevételi többlete terhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. október 15.

3. a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ részére a Losonci Téri Általános Iskola
tanuszodźljźhana201'3.január |._2013. május 31. közötti időszakban úszásoktatĺástvégzó 4 fő
úszóoktató megbízźtsi díjainak visszamenőleges kifizetése érdekében a Józsefuárosi
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Intézményműködtető Központ költségvetésében 386,8 e Ft fedezetet biztosít a Kö'zpont bevételi
többlete teľhére.

4. a) a hatźrozat |-3. pontjában foglaltak miatt a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ
72103 cím _ kĺjtelezó fe|adat_ bevételi intézményi működési bevétel e|őirźtnyzatźú976,I eFt-
tal megeme|i és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás _ önként vállalt feladat -
e|óirźtnyzatáń 58l,1 e Ft-tal, a munká|tatót terhelő jáľulékok és szociális hozzá!źlru|źtsi adó -
önként vállat feladat - előirányzatát I4|,f e Ft.tal, a személyi juttatas - k<itelező feladat -
e|őirányzatán beliil a rendszeres személyi juttatások e|oirányzatát l7l,0 e Ft-tal, a cafeteria
céljellegĺi e|oirźtnyzatát f6,9 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok - kĺjtelező feladat -
e|őirányzatźn belül a szociális hozzź$á.ľu|ási adó előirányzatźtt 46,f e Ft-tal, az egészségljgyi
hozzájáru|źsi adó céljellegÍĺ e|őirányzatáú 4,5 e Ft-tal, a dologi _ kötelező feladat _
e|óirányzatźtn belül az SZJA céljellegií előirányzatźú5,2 eFt-ta| megemeli.

b) a20|4. évto|kezdődően e|ózetes kötelezettséget vá|lal kötelező feladatként a Józsefuárosi
Intézményműködtető Központ 72103 cím létszámának 1 fióvel töľténő emelése miatt évente
1.9|2,4 e Ft összegben, melynek fedezeteként az iskolaépületek hasznosításábő| szźtrmazó
bevételeket jelöli meg.

c) felkéri a PolgármesteĄ hogy a hatfuozatban foglaltakat a 2013. költségvetésről szóló
ľendelet következő módosításánál, valamint a f0|4. évi és az azt. követő évek
költségvetésének teľvezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. decembeľ 31-ig, valamint a 2014. év és az azt ktivető évek

költségvetésének tervezése

Á. döntés végľehajtásáú végző szewezeti egység: HumánszolgáL|tatási Üryoszĺíly Humánkapcsolati
Iroda, Pénzi'igyi IJ gyosnéůy, Józsefuáros i Intézményműködtető Központ

Fele[ős:
Határidő:

Budapest, 2013. október 1.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

polgármester
2013. október 02.

!i^Aĺłś.]
Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

,K-"fu,Wil,
a|jegyző 201j ilKľ t'ĺ2.


