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Budapest J őzsefváľosi Onko rmányzat
Képvĺselő.testiilet e számá,ra

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testiilet a |47l20I2.(Iv.19.) szźlműhatźrozatában úgy döntött, hogy az,,FTC
Spoľtsátor Programjának'' céljaival egyetért és támogatja a proglam megvalósu|źsát a Vajda
Péter Enek-zenęi Altalános és Spoľtiskola udvaľián, amennyiben a Ferencviírosi Toma Club a
20|2l20|3-as TAo évben tarsasági adó kedvezményben ľészesül azza| a kikötéssel, hogy az
onkoľmányzat a Sportsátor program fenntaľtásarą tŁemeltetéséľe z}I3.janulír l-től neń tud
garanciát vállalni. Atźlmogatás ĺisszegének nagyságát 5.100 e Ft-ban határortameg.

Az együttmiĺködési szrándéknyi|atkozatotPolgáľmesteľ Úľ 20|2. április Z4.énírtaa|á.

A Képviselő-testĹilet a210|20I2.(VI.21.) szźlmthatfuozatźtban úgy dĺintött, hogy a spoľtuđvar
befedésére terveket készíttet, melyre 2.603.500 Ft-ot biaosított a koľábban biztosított
önkormiínyzati támogatás teľhére.

Előterjesztő: Sáfrĺíny József Józsefuiírosi Intézménymfüĺidtető Központ

A képviselő-testiileti ülés időpontja: 2013. dccembeľ 04. . sz. napiľend

Táľgy: ravaslaÍ az FTC sportsótor iizemeltetési feladatainak elldtlźsdra

A napirendet gyazárt tilésen kell taľgyalni, a dtĺntés elfogadásźůloz egyszeľíĺ/4qlnÓgfu!!
szav azattobb sé g szfü sé ge s.
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Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bnottságvé|eméĺyezi X
Határ ozati j av aslat a bizottság számáľ a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|(5tetjesztés
megfátrgya|ásźú.



A273/20|2.(V[.19.) széLm,űhatźrozatźban a Képviselő-testĹilet úgy döntött, hogy hozzájáru|a hő|égtartásos.^sátor megépítéséhez azzal, hogy 15 év utĺĺn mind"n 
",,"|.kapcsoiatosvagyonelem az ÖnkoľményzatÍulajdonába keľiil.Úgyanezenhatfuozatábanhozzájáru|t ahhoz

!s, hogy a Magyar Allam részére je|zá|ogogkeľĺiljón bejegyzésre. Ugyanekkor dtintött aľról

'|. 
hogy a spoľtsátor jövőbeni üzemeltetésére és ńu."no.ítá.ara vonatkozőan nyí|t páiyazati

felhívást kell kiíľni. Ekkor hatźnozott alľól is, hogy a beruhiŁással kapcsolatos szeľződéseket
(létesítményĹŁemeltetés' tiĺmogat ási szerzódés) K kell dolgozni.

A sátorhoz kapcsolódó kivitelezési munkfü előre nem |áthatő műszaki problémak
elhúzódtak , így a műszaki źúadás 20t3 . november 07 -éntĺiľtént meg.

A Képviselő-testĺilet 7712013. (III.06.) szálműhatározatában úgy dĺjntött, hogy cinként vállalt
fe]adatként a Vajda Péteľ Ének-zenei Általĺĺnos és Sportiskola (Bp. 1089 vajäá Péteľ utca 25-
31.) udvarłán lévő sátoĺľal befedett spoľtpályát és ahhoz kialakíiott kiszolgáló létesítményeket
2013. július 3I. napjáig a Jőzsefváĺosi Intézménymfüĺidtető Központltovábbiakban JIK)
iizemelteti. A Képviselő-testület azuzeme|tetési költségekľe 3.470 e Ft fedezetetbiztosított az
által ano s tartalék terhére.

Tekintettel a:ľa, hogy az uzeme|tetés a tanév ciklusok kĺizbenső időszakában kezdődött, nemvolt lehetőség a költségek egzakt felmérésére, iŁemeltetési tapasztalatok teljes könĺ
megszerzésére, ezá|tal a nyílt pá|yazat kiíľásáľa nem kerülhetet| soľ. Külső vá||a|koző
kezelésébe adás csak a k<iltségek ismeretében, teljes iizemeltetési ciklusra kezdemény ezhető,
ezértkaptameg a spoľtsátor üzemeltetését a JIK.

II. A beteľjesztés indoka

Tekintettel aľra, hogy a spoľtsátor üzemeltetésével a JIK hatfuozott időre volt megbízva, így
sztikséges ajövőbeni iizemeltetéssel kapcsolatos ĺinkoľmźnyzatidöntés meghozata|a.

III. TényáIlási adatok

Ą ýlor és a kiszolgáló konténerek közműcsatlakozásai oly módon kertiltek meglervezésre és
kialakításra, hogy azok fogyasztása kĹilön mérhető, íey a létesítmeny költségei
elkülöníthetoek az iskola üzemeltetési ktiltségeitł5|. Az tizemeitetesi költségekľe biztosított
3.470 e Ft fedezet időarányos (október 3l.-ig) fe|hasznźiźtsźú azalábbi táb|azaí mutatja.

SpoľÚsátoľ üzemeltetési kiiltségek 2013. 04 - 10. hónapokban

miatt

E|őir ány zat bruttó Ft.ban Teljesítés bľuttó tr't.ban
Gázdíi I 306 000 Gá4díj (nem volt fiĺtés) 0
Aĺamdíi I 079 000 Aľamdíj 366 175
Víz-csatoľna 127 000 Víz-csatoma 3 381
Kaľbantaľtás 685 000 Riasztó iavítás 341 097



Sátoľ bontás. éoítés 762 000
Eevéb 273 000 Személvi iuttatás iĺírulékkal 133 3s0

U zemarry ag az ag{t esźÍorhoz t3 r28
Uzemąrlyas kanna 3 000
Készenléti telefon 20 339

Osszesen 3 470 000 Osszesen t 642470

Maľadvány összeg

Bevétel (alkalmi bérbeadásb óI szźtrmaző)

1827 530

77 970

A JIK működtetési időszaka alatt az iizemeltetés bruttó I.642 e Ft-ba keľĹilt. A becslésen
alapuló, jóvahagyott 3.470 e Ft előiľányzatbőI I.827 ę Ft fel nem használt tisszeget jelent
októbeľig. A kiadások nem adnak tampontot a 180 napos üzemidő kĺiltségeinek
meghataľozásźůloz, mert a próbaiizem alatt nem t<iľtént meg a mtĺszaki átadás és nem lehetett
a sátrat teljes körÍíen haszná|atba venni, iiemeltetni. A gu bekötése csak szeptemberben
töľtént meg, így addig fogyasztás sem meľült fel. A gondnoki és takaĺítással kapcsolatos
személyi jellegrĺ kiadások a dologi kiadások között lettek jőváíwa, a vagyonvédelemhez
kapcsolódó feladatok ellátása (kameľaľenđszer kaľbantaľtasa) is az intézmény keretében
töľtént.

A bérbeadásból ennek ellenére 78 e Ft bevétel keletkezett, mely az ismeľt költségek
kalkulációjával meghatźtrozotĺ bérleti díj szenĺt tĺ!ľtént. Az igény heti egy alkalomra,
alkalmanként két óraľa vonatkozolít, mindaddig, mig a sátor állt. Ezen kívül éľdeklődés nem
volt, kivéve, e bérlő esetleges igénybevételét októbeľtől, de szerződésselkĺjtelezettséget nem
vá||a|t.

Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testĺilet döntése éľtelmében önként vállalt feladatként 2014. december 3l.
napjáigtovábbra is a JIK üzemeltetné aYajdaPéteľ Ének-zeneiAltalános és Spoľtiskola (Bp.
1089 Vajda Péter utca 25-31.) udvaľán lévő sátoľľal befedett sportpályát és az ahhoz
kialakított kiszolgáló létesítményeket. A Képviselő-testíilet az izeme|tetési kciltségekľe
f edezetetbiztosítana.

A Vajđa Péteľ Ének - Zenei Általános és Spoľtiskolában a spoľtsátor létesítésének alapvető
céIja az iskolai tanítási feladatellátás feltételeinek biztosítása volt. Ez abővités jól szolgálja a
mindennapos testnevelés órák, a spoľtiskolai feladatok, a pedagógiai progľam megvalósítását.
A tanítási óľĺĺkon tuli időszakban hétktiznaponként - napi 4 őraídőtartamban _ a Feľencvaľosi
Toľna Club, a beruháző téľítésmentesen használja a létesítményt' Az Önkormányzat
jelenlegleg a létesítménynek az Ítzeme|tetője, a vagyonelem 15 év után keľül át az
onkormányzat tulaj donába.

V. A dtintés célja' pénzĺiryi hatása

A dtintés célja, hogy a Képviselő-testiilet biztosítsa a Vajda Péteľ Ének-zenei Általĺínos és
Spoľtiskola és az FTC Kézilabdaspoľt Kft. szźlmźtraa sportpálya hasznźtIatot.



Atervezett,2074.július 31. napig tartő uzemeltetés feltételeinek meghatáľozásaa spoľtsátor
haszná|ati módok a|apj áĺ v égezhetŕ|..

1. A Vajda Péter Ének-zenei Áltatános és Sportiskola által igénybevett időszak, tanítási
napokon reggel 7 és 15 őrakozott az iskola diákjai veszik igénybe a sátrat, amelynek
tizemeltetési k<iltségeit az Önkorm źnyzatbiztosítja.

2. Az FTC utánpótlás kézilabda csapatai 15 és 19 óľą kĺizött haszná|jźk, a szerzőclés
szerint téríté smentesen.

3. onkoltseg abptlĹizemeltetés hétköznapokon 19 és22 &aközott,valamint hétvégén és
ĺinnepnapokon 09 és2I őraközött.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Kclzpontta| - az önkormányzati tulajdonú ingatlan
haszná|atźú tanítási időn kívĹil és a pedagógiai pľogramban meghatźrozott feladatok
végrehajtásának veszélyeztetése nélkül _ együttműk<idési megállapodás megkötése
szĹikséges.

A döntés péĺwugyi hatása az a|ábbiakban fo glalható ĺj ssze :

A 201 4. évben j elentkező költségek tekintetében meghatáĺozó elem a gazdij.
A havazźs gyakoľisága, intervalluma és a ktilső hőmérséklet exponenciálisan befolyásolja a
fiĺtési (gaz) igényt, és saját gyakorlati tapasztalat még nincs. A JIK vá|Ia|ja, hogy a gaz és
energia fe|haszná|źtst napi szinten figyelemmel kdveti, és amennyiben a Képviselő-těsfiilet
által biztosított fonást tulhaladó fe|hasznźiást prognosztizái' ak,kor an. e|őre je|żi.
A JIK a sátorüzemeltetéssel kapcsolatosan szerzett infoľmációi alapján a sátor minimális
tizemi hőméľsékletét 1soc-ban, üzemidőn kíviil s"C-ban kell meghatározni.
A l80 napos tŁemeltetés alatt l fő riasztó ügyeletes |átja e| feladatźľ-, ügyeleti díjért, ennek
összege bruttó II4,3 e Ft. A riasztó iigyeletesi feladatellátás kapcsán a telefonhaszná|atmiatt
Eho 17 e Ft meľül fel'
A poľtaszo|gáIatot és a takaľítást az iskolában foglalkoztatott közalkalmazott |átja e|, így
tĺibbletk<iltséggel nem j ar.

Az izeme|tetés biztos ításáůloz az a|ábbiI az Í-edez;et 180

Ktiltség tételek Nettó /.lĺa Járu1ék

Sátor
tŁemeltetési
idejére jutó

költség 20|4.
évben (6 hónap)

Gazdij 3 698 809 Fr 998 678 Ft 4 697 487 Ft
Aramdíj l s74 803 Fr 425 197 Ft 2 000 000 Ft
Víz-csatoma 401 575Ft 108 425 Ft 510 000 Ft
Sátoľ építés - bontás (1 - 1

alkalom) 377 953 Ft 102 047 Ft 480 000 Ft

Készenlétes telefon díja
(3000 Ft*1), nasztási
telefon díia (4300*12 hó)

42992Ft ll 608 Fr 54 600 Fr

Aggregátor iizemeltetés
lgazolai)

9 449 Ft 2 551 Ft 12 000 Ft



Karbantaľtás, felülvizsgálat
(ka"Án, kémény,levegő
ellátó rendszer, iasztő,
kameľa' kapu..')

551 181 Ft 148 819 Ft 700 000 Ft

Tisztítószer 39 370Ft 10 630 Ft 50 000 Ft
Telefonadó (szja) 9 825 Ft 9 825 Ft
Dologi kiiltségek tisszesen 6 696 131 Fr 1 807 956 Fr I 504 087 Fr
Héfuégi őrzés26
hét*770*I.f7*32 640 640Ft 172 973 Ft 813 613 Ft

Riasztás ügyelet 90 000 Ft 24 300Ft I 14 300 Ft

Telefonadó (Eho) 16 579 Ft 16 579 Ft
Személyi juttatás és
iáľulék 730 640Ft 172 973 Ft 24 300 Ft 927 9t3Ft

Osszesen: 7 426771Ft I 980 928Ft 2430OFt g 432000 Ft

Az Önkoľmźnyzatotterhelő tiemeltetési költségek cstikkentésére lehetőség nyílik az FTC és
az iskola á|ta| haszná|t időszakokon kívÍ.ili önkciltségi alapon t<iľténő bérbeadással,
hasznosítással.

A bevételek az a|źtbbiak szeľint vaľhatók:

A piaci viszonyoknak megfelelően a téľítési đíjat a kalkulált ĺlnkĺĺltség közeli 10 000 Ftlőra
cisszegben cé|szeru meghataľozni.
További dtintés szfüséges majd aľról, hogy kik jogosultak ingyenes vagy kedvezményes
igénybevételľe.
A sátoľ bontását követően csak a spoľtpálya béľbeadás lehetséges'

Piackutatás a|apján hasonló sátrak egy órai bérleti díja 10.000 Ft. Hétköznap optimális
esetben (|9 őra és 22 óra között) 30.000 Fťnap a bevétel, egy hétre vetítve 150.000 Ft.
Hétvégén 9 őra és 2| óra közötti tizemelési időre számitva 140.000 Ft/nap a bevétel. A
hétvégi sátorügyelet, poľta, őrzésmiatt 814 e Ft kiadás merül fel.
Avźrhatő bevétel alakulását 40%o-os kihasználtságga| számolva aza|ábbitáb|azatmutatja.

Bevétel20|4.ben

Teljes költség Elvi idő alap: Bevétel Ft

Hétköznap: 19-22 őra 3órax5 napxfó
héF 390 óra

Hétvége: 9-21óra 2x12 órax26
héF 624 őra

Elvi össz óra: 1014 10 140 000



Tervezett 40%o-os
kihasználtság mellett 405,6 4 056 000

Bevétel csĺjkkentő téte|:
Orzés, takarÍtiĺs 813 613 Fr 813 613

Várható bevétel: 3 242387

A várható bevételek teľvezésénél figyelembe kell venni, hogy a 180 napos i:zemidőbłil az
eltelt egy hónap a|at|egy bérlő vette igénybe a sźúrat, ennek bevétele 78 e Ft.
A sátor üzemeltetésének költségei teljes egészében az onkoľmányzatot teľhelik, ezért a
kĺlltségek csökkentése éľdekében a JIK ĺinköltség a|apűbérbeadási tevékenysé getvégezhet.

2014. évben a becstilt iizemeltetési kĺiltség 9.342,0 e Ft, a hasznosításból elvált becstilt
bevétel 3.242,4 e Ft, tehát az önkormányzatnak saját forrásbő| 6.099,6 e Ft-ot kell biztosítani
a JIK kĺiltségvetésébe 2014. december 31-ig. Az ĺjnként váltalt feladatra előzetes
kötelezettségvállalás fedezetéül javaslom az onkoľmányzat saját bevételeit, helyi
adóbevételeit megjelölni.

VI. Jogszabá|yĺ ktiľny ezet ismertetése

A Képviselő-testtilet dĺjntése a Magyaľorszźę Íle|yi tinkormanyzatairő! sző|ő 20|1. évi
CDooilX. töľvény 23. $ (5) bekezdés 17. pontjánalapul.

Ké rem az a|á.ňbi határ ozatí j avas lat elfo ga d ás át.

H,łrÁnoz,ą,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy a

1. a Vajda Péter Ének - Zenei Általrĺnos és Spoľtisko|ábana spoľtsátor tizemeltetését2014.
december 3l. napig a Józsefuiíľosi Intézményműkcĺdtető Központ lássa el. Az
üzemeltetést biztosító szo|gáItatasok és juttatások költségeiľe tinként vállatt feladatként
az önkoľmányzati forrás terhére előzetes kĺitelezettségetvá||a|9 432 000 Ft összegben.

Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. december 4.

2. azizeme|tetőt felhata|mazza az iskola és az FTC źitalhasznált időszakokon kívüli időľe
azuzleti cĺnköltségi alapon tciľténő bérbeadásra, hasznosításźra. A hasznosítás. béľbeadás
eredményé r ől 20 I 4 máj usában készítsen beszámolót.

Felelős: Polgármester

Hatandő: 2014. május 31.

3. a) a spoľtsátor becsiilt üzemeltetési kiadását 20|4. évre9.342,0 e Ft-ban, a hasznosításból
szfumaző bevételét 3.242,4 e Ft-ban hatźrozzameg.

b) a JIK vegye figyelembe a20|4. évi intézményi költségvetésében a72IO3 címen az a)
pontban foglaltakat.



c) aza) pontban foglalt bevétel és kiadás ktizötti 6.099,6 e Ft különbozetre a2014. évi
költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a JIK tĺímogatasa címén, az
onkoľmányzat sajźť- bevételeinek, helyi adóbevételeinek terhére.

d) felkéri a Polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésénéI a hatáľozatbarl
fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

4.) felkéri a Polgáľmestert, a Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Központtal - az
önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznźlatát tanítási időn kíviil és a pedagógiai
programban meghatározott feladatok végrehajtásanak veszélyeztetése nélkül
egyĹittmfüödési megállapodás megkötésére.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺáľidő: 20|3. decembeľ 31.

A döntés végľehajtás áú végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztá|y,
Humánszolgá|tatásĺ Ugyosztály' JIK igazgatől

Budapest, 2013. november f5.

Felelős:
Hatĺĺľidő:

Tcirvényességi ellenőľzés :

Rimán Edĺna
jegző

nevébep és megbi7',átsából :

ľ //i "lł ' '|,r ďT{WV- Dr. Mészír Erika
aljegyző

Polgáľmester, JIK igazgató
2014. évi költségvetésről szóló ľendelet elfogadása

/,1, /. /Jýľh P"7
sďfránly J6zsef/

Józsefuaľosi Intézménymíĺkődtető Központ
igazgatćýa

-*pę




