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Előterjesztő: dr. Kocsís MlÍté polgórmester

A képviselő-testĹileti iĺlés időpontj a: 20|3 . októbeľ 1 6. ..s2. napirend

Táľry: Javaslat a Jőzsefvátľosi Pedagógiai Intézet elhelyezéséľe

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hatĺĺrozat elfogadásáůloz minősített szavazattobb.
ség szĹikséges.
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Váľosgazđálkodási és Pénzĺiryĺ Bĺzottság véleményezi X
HumánsżoĘáltatási Bizottság véleményezi x
Hatáľozati javaslat a bizottság számáľa:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság/Humánszo|gältatźtsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az előterjesztés megtĺáľgyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Előzpények

Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő.testtilete a 45312012. (XII.12.) száműhatá-
rozatźya| fogadta el a köznevelési intézmények állami fenntaľtásba vételével összefiiggő in.
tézmény őtadás.áNételľől, a feladatellátłĺshoz kapcsolódó létszĺĺm ätadásrőI, valamint a fela.
datellátĺáshoz kapcsolóđó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásaľól szóló megál.
lapodĺäst. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 20|3.januaľ I-tő|az iskolak és a
Józsefuĺírosi Pedagógiai SzakszoIgá|at és PedagógiaiIĺtézet fenntaľtója az źilarĺli intézmény.
fenntartó központ.

A Józsefuarosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet alapító okiľata szeľint a
20|2/20|3.as taĺrévben pedagógiai szalrszolgálat keretében ellátta a nevelési tanácsadast, va.
lamint a logopéđiai ellátásq a pedagógiai-szalcrnai szolgáltatós keľetében pedig ellátta a peda.
gógiai éľtékelést; szaktanácsadasu pedagógiai tájékoztatnt; pedagógusok képzésének, to.
vábbkepzésének és önképzésének segítését, szervezését; tanulmĺányi és tehetséggondozó ver.
senyek szervezését' összehangolását; tanulótájékoztatő, -tanácsadó szolgálat 'f.e|adatát.
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A Képviselő.testiilet 202120|3. (v.22.) számú hatáľozatźĺban véleményezési jogával élve đön.
tött úgy, hogy:

1. tudomásul veszi a Klebelsberg Intézményfenntartó Kôzpont azon tervezett intézkedése-
it, amelyek a pedagógiai szalazolgźlati feladatolrnt ellátó |rôznevelési intézmények
(Józsefvárosi Pedagógiai Szalazolgálat és Pedagógiai Intézet, Józsefváľosi Egłséges
Pedagógiai Módszertani Központ és Altalónos Iskola, Molnór Ferenc Maglar-Angol
Két Tanítási Nyelvíi Altalános Islala) átszervezésére vonatkoznak tekintettel arra,
hogl ezen intézkedések során a Budapest VIII. lreriiletifeladatellátás nem sérijl,

2. a Józsefvárosi Pedagógiai SzolgáIat és Pedagógiai Intézet átszeryezése sorón a Kle-
belsberg Intézméľryfenntartó Központnak gondoskodnia kell a pedaýgiąi-szakľnai
szolgáltatás lrerületi szintíi (Budapest VIII kerť,łlet) ellótásóról is, tekintettel a 48/20]2.
(XII. 12.) EMMI rendelet 1. s O-@ és a 2, s (I) bekezdésére.

II. A beteľjesztés indoka
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatźtrozottak alapjfui a józsefuarosi iskoliĺk,
óvodĺák munkáját a peđagógiai szakmai szolgáltatás segíti. A keriileti szolgaltatĺás feltételeinek
biĺosítĺása éľdekében szfüséges, hogy a képviselő-testĺilet a helyiség biztosításáról szóló dön.
tését a 201'3. október 16.i ülésén megllozza.

III. Tényállási adatok
A20|3. év májusi intézményi źúszervezések következtében a Józsefuárosi Pedagógiai Szak-
szolgĺĺlat és Pedagógiai[ĺtézet ďaptevékenysége a20|3lf0l4-es tanévtől megváltozott úgy,
hogy a továbbiakban pedagógiai.szakmai szolgźitatźtst fog végezĺi, ezá|ta| a neve is módosult
Józsefvárosi Pedagógiai Intézetre. A pedagógiď szakszolgálati feladatokat a Fővaľosi Peda-
gógiai Szakszolgálat lźLtja eI 20|3. szeptembeŕ l.jétől, melynek egyik tagintézméĺye a VIII,
lrprületi pedagógiai szalrszolgálat. JeleĺIeg mindkét intézmény ügyviteli címe: 1081 Buda-
pest, II. János Pźů pápa tér 4' a Pedagógiai Intézet azonban jelenleg a Polgármesteri Hivatal-
ban mfüödik.

A II. Jĺĺnos Pál pápa t& 4. sz. ďatti épiiletben a két intézmény miĺködtetése nem megolđható,
tekintettel az épületész nagyságźra (27I,44 m2;, és a helyiségek méretére, szźtmźra. Az in-
tézrľrényekben folyó pedagógiai szakszolgálati valamint pedagógiai-szakmai feladatok táľgyi
feltételeinek biztosítĺásához szfüséges két telephelyet megieltilni, ďro1 a feladatok elláthatóak,
így sziikségessé váIt a pedagógiai szakszolgalatnak helyiséget biztosítani. Az elhelyezési
problémát az elmult években a Polgáľmesteri Hivatal épiiletében sikeriilt áthiđalni, mely a
jövőben nem taľtható fent. A pedagógiai_szakmai szolgáltatas feladatainak e||átásához a Kle-
belsberg Intézményfenntaľtó Központ Budapesti V[I. Tankeľületében biztosítottuk egy fő
munkafeltételeinek kialakítását.Ezekaz irodabútoľok a TankeľĹilet hasznalataban maradniínak
(2 asna|)' a tankeriileti ígazgató kérésére.

Keriiletiinkben a Pedagőgiai Intézet a korábban kialakított rendszeľben (intézmények közötti
munkaközösség, tantfugygondozó útjáÍI) látja el a pedagógiai.szakmai szolgáltatas feladatait
az óvodáinkban és az áltďános iskolákban. A PedagógiaiIĺtézet szolgáltatási teriiletei, e11á.

tandó feladatai:
a) pedagógiai értékelés,
b) szaktanácsadás' tanüĺrgygondozás,
c) pedagó g iai tźtj ékoztatás,
d) taniigy.i gazgatäsi szo 1 gáltatás,
e) pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szeľvezése,
f) tanulmanyi és tehetséggondozó veľsenyek szervezése, összehangolása,
g) tanulótíj ékoztató, . tanácsadó szo|gźiat,

A Józsefuaľosi Pedagógiai Intézet önállósodása létszámbővítéssel jáľt, illetve a jövőben fela-
datnövekedés is várható.



Iv. A diintés tartalmának részletes ismeľtetése

A 34803l| hľsz. ďatt felvett 97| mz alapterĹiletii, természetben Budapest, VIII. Tolnđ Lajos
u.7-9, alautalá|Intô. a Buđapest Józsefuĺíľosi onkorményzatfulajdonát képezo felépítményes
ingatlant megosztva hasnéitahat évig a Napľďorgó Napközi otthonos ovoda, valamint a
TA-TI.KA Napközi otthonos Övodáľrak a gazđasźąi egysége. A gazdtsági egység źůtalhasz-
nált elkiilönített ingatlanľész nagysźrya. a III. emeleten . t76,48 m2, ahol2013.o1.01.től közel
öt hónapig a Józsefvaľosi Intézménymfüödtető Ktizpont keľĹilt elhelyezésre. Jelenleg az elkti.
lönített ingatlanrész tires, óvodai csopoľtszobák kiatakításĺĺra nem alkďmas.

A pedagógiai.szakmai szolgáltatłás zavartalaĺ megszeľvezése, ellátása érdekében ezen III.
emeleti helyiségek rendelkezésľe bocsátását javasoljuk a Pedagógiai Intézet részére a Kle.
belsberg Intézményfenntaľtó Központ Budapesti VIII. Tankerület igazgatójanak kérésére. A
pedagógiai-szakmai szolgáltatás működése nem zavaľná a nevelési-oktaüísi intézĺrény óvodai
életét, időben nem kívĺín az eddigiektől eltéľő nyitva tartást. A Józsefuarosi Pedagógiai tntézet
vaľhatóan 5.9 fővel fogja ellátni a pedagógiaĹszakmai szolgriltatas feladatait, jelenleg haľom
fővel működik.

A nemzeti köznevelésről szóló 20I1r. évi CXC. törvény 7a.$ (6a) bekezdése alapjáĺl a miĺköd.
tetés feltéte|eit az átadó onkormányzat és a KLIK a feladatokhozígazodő, egyedi szerződés-
ben (továbbiakban: használati szerződés) állapítjĺĺk meg. A Képviselő.testĺilet 97ĺ20|3.
(III.20.) sziímú hatźrozatźlval ktitött használati szeruodést onkoľmányzatunk a Klebelsberg
Iĺtézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények mfüödtetői feladatainak ellátasara,
mely taľtalmaz7.a a múködtetés finanszitozásźń és a kiadási költségek viselését a szerződéses
felek között.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Kc)zpontkörébe tartozőkiadasok:
a) szakmai anyagok beszeľzésének költsége,
b) tantigyi dokumenfumok, nyomtatváľryok költsége,
c) pedagógiai programban szereplő feladatok és a tanulókkď szembeni kcitelezettségek

költségei (pl. : tanulmányi kirĺíndulás, feladatlapok fénymásolási költsége stb.),
d) taľrulmrĺnyi és sportveľsenyek költsége,
e) könyv, folyóirat, egyéb infoľmációhoľdozó beszeľzése és költsége,
Đ telefondíj (ľészletes szźtm|aszerinti aľáĺryban),
g) intemethas znźlat (alapdíjon feltili költsége),
h) egyéb, az önkoľmányzat finanszírozasi körébe nem taľtozó kiadás.

Aztnlarmĺźnyzatfinanszírozźsábatafiozőkiadiísok:
a) gźneĺergia.szolgál tatźs díja,
b) villamos energia-s zolgćůtatás díjao
c) távhő.és melegvíz-szolgáltatlís đíją
d) víz-és csatornadíj,
e) taĺruszoda mtíködési, tizemeltetési költségei,
f) spoľtsátoľ mrĺködési, tizemeltetési költségei,
g) kaľbantaľtĺási, kisjavítási szolgáltatasok kiadásai iizemeltetési, működtetési

feladatokhoz,
h) egyéb tizemeltetési szolglíltatĺísi kiadasok: szemétszéi|ítźs, kéményseprés, rovar.és

ľagcsĺĺlóirtás, vagyon.és éptiletbiztosítási díj, veszélyes hulladék kezelése,
működtetéssel kapcsolatos levelezés, tűzvédelmi feladatok ellátasával kapcsolatos
kiadasok, tisztítószerek, munkaľuha biztosításą

i) nem adatátviteli célú távközlési szeľződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a
további díjak a ľészletes számla szerinti használat arźnyában, ha azok az
iizemeltetéssel és múködtetéssel kapcsolatban meľiilnek fel,j) Önkoľmanyz at á|ta|átadott fénymásolók, nyomtatók tizemeltetési díjai.



A Józsefvárosi Pedagógiai Intézet jövőbeni múködtetése ahasznźlatí szeruődésben foglaltak
alapján történik. Ahasznalati szerződésben a köznevelési intézmények a20I2 decembeľi el.
nevezéssel szerepelnek' ezért allasznáLati szerződés 1. pontját sziikséges módosítani, illetve
kiegészíteni az őttszervezéssel érintett Józsefufuosi Pedagógiai Szakszolgátlrat és Pedagógiai
Intézetvonatkozásában.

A hatźtrozati javasIat szeńnti összegben a Képviselő.testiilet 600,0 e Ft fedezetet biztosít a
pedagógiai.szakmai szolgáltatas feladatainak e|Iátasához sziikséges haľom fő munkďeltétele-
inek kialakítuźtta' ezen belül irodai britorok, informatikai és kommunikációs eszközök be.
szerzésére. A fedezet biztosítlísa érdekében a Képviselő.testiilet kiiltségvetési átcsopoľtosítas-
ró1 is dönt.

V. A diintés célja' pénzĺiryi hatása

A Józsefuĺĺrosi Peđagógíai|ntézet miiködtetésével és telephelyének bizosításávď a jogszabá.
lyi kötelezettségĺinknek tesziink eleget.

A peđagógiai.szakmai szo|gá7tatźts feladatainak ellátásálroz szfüséges munkafeltételek kiala.
kltźsźůloz 600,0 e Ft fedezetet javasolok biztosítani a Józsefuaľosi lntézményműködteto Koz-
pont költségvetésében az onkormáĺryzat !1107.01 cím működési cél és általanos taľtďékon
belül az ĺáJtaláĺro s taľtalék előir ány zatábćń.

A Józsefuáľosi Pedagógiai Intézet Budapest, VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. alatt lévő ingatlanban
ttiľténő elhelyezése a miíködési költségek emelkedését vonja maga utan (pl.: áľam, vízdij),
melyet a20|4. évi költségvetés teľvezése soľán figyelembe kellvenni.

VI. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testiilet hatĺĺsköre a közľrevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntaľtásba vételéről szőlrő 20|2. évi CL)O(XVIII. törvény 13. $ (1) és
(2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkoľmanyzaturőI szóló 2011. évi
cLĐoilx. törvény 107. $.ában foglaltakon alapul.

Kéremaza\ábbihatźrozati javaslatelfogadĺĺsát.

Hatńrozatĺ javaslat

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy

1. a) biaosítja a Józsefuárosi Pedagógiai Intézet elhelyezését a34803l| hľsz. alatt felvett 971
rŕ ďapteriilettĺ, teľmészetben Budapest, VIII. Tolnai Lajos l.7-9. szám a|atti ingatlan III.
emeletén összesen 176,48 nť teriileten, valamint hfuom fő feladat ellátásához sziikséges
munkafeltételeket (irodai bútorok, informatikai és kommunikációs eszközök) 2013. no.
vember 1. napjától,

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 20|3. október 31.

b) a Józsefuáľosi PedagógiaiIĺtézet mtiködtetési feltételeit (feladatok, finanszíľozás, költ.
ségek viselése) a Képviselő.testiilet 97/2013. (III.20.) számú hatfuozata alapján Budapest
Józsefuĺáľos onkormaĺlyzatának a Klebelsbeľg tntézményfenntaľtó Központtal 2O|3. május
15-én kötött hasznáLati szerződésben foglďtak alapjan biztosítja.

Felelős : polgĺáľmester
Hatĺĺľidő: 2013. október 31.



c) felkéľi a polgáľmesteľt a Képviselő-testĹilet 97l20t3. (III.20.) sz.határozatźxal elfogadott
Budapest Józsefuĺíros onkormrĺnyzatźnak a Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központtal
20|3. május 15-én kötött haszĺĺá|atí szerzódés kiegészítés&e ahatfuozat |. pontjában fog.
laltakkal,

Felelős : polgiírmester
Hataridő: 201'3. október 31.

2.hozzájarul, hogy a Józsefuĺárosi Pedagógiai Intézet telephelyeként a Budapest, VIII. Tolnai
Lajos u.7.9. (lľsz. 34803/1) szétmalattí ingatlan bejegyzésre keľĹiljön,

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 20|3. december 31.

3. a) a Józsefuĺáľosi Intézménymtiködtető Központ költségvetésében 600,0 e Ft.t biztosít a
hatéltozat 1. a) pontjában foglaltak szerinti sziikséges munkafeltételek kiďakításźůloz a mii-
ködési általáĺros taľtalék terhéľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20|3. október 1 6.

b) a hataľozat3. a) pontjában foglaltak miatt az onkoľmrĺnyzat kiadás l l l07.01 cím műkö-
dési cél és általános tartalékon belül az általĺĺnos taľtalék . kötelező feladat - e|őhényzatźnći
átcsopoľtosít 600,0 e Ft-ot a kiadás 11108.02 cím finanszirozźsi működési kiadason belül
az irźnyítőszeľvi tamogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat előiľány-
zatfua.

Felelős: polgármester
Hat^áľidő: 20|3. október 16.

c) a Józsefvaľosi Intézménymúködtető Központ 72t03 cím. kötelezó fe|adat finanszíľozĺási
bevételen beliil az iranyítószeľvi támogatásként folyósított tamogatźs ťĺzetési számlĺín tör.
ténő jóváírása elotrźnyzatat és ezze| egyidejtĺleg a kiadás . kötelező feladat dologi elői.
rćnyzatéú céljelleggel 600,0 e Ft.tal megemeli ahatźtrozat 3. a) pontjában foglďtak beszer.
zése céljából.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: 2013, október 16.

d) a hatáľozat2,poĺtja szerinti telephely 20|3. évi működési költségeinek fedezetéiil a Jó.
zsefuárosi Intézménymúködtető Központ 72|03 cím dologi előitányzatatjelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatĺľidő: 2013. október 16.

e) a hatĺĺľozat 2,pontjában foglalt telephely miĺködési költségeire a következő évek költ-
ségvetésének terhéľe taľtós kötelezettséget vállal.

Felelős: polgáľmester
Hatlĺľidő : 20 |3 . október | 6. ĺnpjátől folyamato s



4. felkéri a Józsefuáľosi lntézménymfüödtető Központ igazgatóját ahatározat 1 a) pontjában
foglďtak szerinti munkafeltétęlek kialakíüĺsiíhoz sziikséges irodabútoľok, eszközök beszeľ.
zésére.

Felelős: Józsefuárosi Intézménynúkiidtető Központ igazgatőja
Hatĺáľidő: 20|3. október 3l.

5. felkéľi a polgáľmestert, hogy jelen hatáľozatban foglďtakat a2013. évi költségvetési renđe.
let következő módosítĺłsĺínál és az onkormźnyzat 20L4, évi költségvetésének teľvezésénél
vegye Íigyelembe.

Felelős: polgĺíľmester
Hatĺĺľidő: 20|3. évi költségvetési rendelet módosítłĺsa legkésőbb 20|3. decembeľ 31., a
20t4. évi költségvetés tervezése

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszotgáltatási Ügyosztály Human.
kapcsolati lroda' Pénzügyi Ügyosztály, Józsefuaľosi lntézményműködtető Központ

t
Budapest, zol3.október 07. Y, -4u ŕ)</- ŕL

dr. KoYsis Máté
polgĺĺľmester

Törvényességi ellenőrzés :
Rĺmán Edina

jegző
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