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Buda pest Józsefváľosi onkormá nyzat
Ké-pvis el ő ; tes tĺi| e t9 szltmá;'ľa

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények
A Képviselo-testület 38612012 (XI.08.) száműhatározatával megalapitotta a Józsefuáľosi In-
tézményműködtető Kozpontot (JIK) azzaI a szźndé|<kal, hogy a kĺjznevelési intézmények fe-
ladatainak el|átását biztosító vagyon működtetését, valamint az ővodák esetén a gazdasági-
pénzťlgyi feladatokat is biztosítsa az onkormányzat.

A Képviselő-testület 17612013 (V.08.) száműhatározatának 3-5. pontjaiban az a|ábbi döntést
hońa..
3. Egyetéľtett azzaI, hogy a Józsefvárosi Intézményműködtető Kĺizpont az áIta|a béľbeadás
útján hasznosított önkoľmányzati tulajdonú ingatlanok esetében az a|ábbiak figyelembevéte-
Iéve| áI|apítsa meg aťlzetęndó bérleti díjat:

a) térítésmentesen: az ĺjnkoľmányzat és az tjnkormátyzatintézményei részéte,
b) önkciltségi aľon: az időskoľúak (60 év és a felettiek) rendezvényei céIjára,
c) önköltség+ aszámított ĺĺnköltség 5 oÁ-a: tornatermek sportolás, sportľendezvéĺy
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Előteľjesztő: dr. Kocsis lN4áté polgáľmester, Sántha Péterné alpolgármesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2014.június 1 1 . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a ktiznevelési intézmények műktidtetői feladatainak ellátásával kap.
cso lato s dti ntés ek meshozata|ár a

A napirendet nyí|tlztrt ülésen kell tárgya|ni, ahatározat elfogadásához egyszerti/minősíte!!
szav azat1öbb s é g szük s é g e s.

ElorÉszĺro SZERVEZETI EcysÉc (NÉv, szIcNó): HuIiĺÁNszolcÁlra.rÁsl
JozsnľvłnosI lNrÉzvÉNyIrĺÚxÖorpľó KÖzpoNľ sFą
KÉszÍrerľe (ÜcvnĺrÉzo NEvľ): CspNops ANrłlNÉ, Kncsns IsoI-yA.
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ncvzo
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi X

Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmát a:

A Városgazdálkodási és Pénztig}'i Bizottság / Humánszo|gáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|óterjesztés megtárgya|ásät.

céIjára,



d) önkĺlltség + a számított önköltség 25 %o-a (piaci alapú bérlések): minden más célra
töľténő béľlés céIjára (p1.: tornatermek egyéb céIta, uszoda, egyéb helyiségek).

4. a) Felkéľte a Józsefvárosi Intézményműködtető Kcizpont ígazgatőját a ferrnálló béľleti szeľ.
ződések felülvizsgálatáta és módosítására, ktilönös tekintettel a bérbeadó személyében bekö-
vetkező vźitozásra, valamint ahatátozat 3. pontjában foglalt béľleti díj számításokľa,
b) Felkérte a Jőzsefvárosi Intézményműk<idtető Központ igazgatőját, hogy 2013. június 01.
napjától a bérleti díjakból befolý bevételeket és a bevételekből származő teljes nyereség osz-
szegéből nyújtandó - az iskolaigazgatők kéľését figyelembe vevő _ támogatási igényeket ne-
gyedévente teľjessze be a Képviselo-testület elé.
5. A bérbeadásból származő bevételek fiiggvényében évente dönt arról, hogy az oktatási in-
tézmények részére a béľleti díjakból befolý nyereség mekkora oÁ-át adja át.

il. A beteľjesztés indoka
Szükséges, hogy a Képviselő-testtilet a béľleti díjakból befolý nyeľeség felosztásáról szóló
döntését a 2014. június 1l-i ülésén meghozza, tekintettel a működtetői feladatok jovőbeni
zav arta|an eIlátásár a.

ilI. Tényállási adatok
A JIK látja el az iskolai helyiségek béľbeadással kapcsolatos feladatot, ennek keľetében a
meglévő szerződéseket felülvizsgálta, illetve iĄ szerzodéseket kötott. Az elsĺĺ bevételek tobb-
nyiľe a tanév kezdetével, f013 szeptembeľében ľealizálódtak, addig az e|maradt béľleti díjak
beszedése történt az iskolák által koľábban megkötött szerzodések alapján.
A JIK törekszik arra, hogy a helyiségek szabad kapacitását teljes mértékben kihasznáIja, me|y
az esetek többségében a szorgalmi időt érintette, azonbaĺ van olyan intézmény, ahol nincs
lehetőség béľbeadásra és van olyan is, melynek bérbeadását nem lehet vonzővá tenni. A helyĹ
ségek biztosításáľa (túlnyomőrészt tomatęrem) á|ta|tlban 17 őra után kerül sor, így az atanítá-
si/tanulási időt nem éľinti. A bérbeadást a JIK a gazdasági ügyintézőjén keresztĹil bonyolítja
úgy, hogy a portások és takaľítók munkaidő beosztása igazodik abérbeadtlshoz, a pedagógu-
soknak, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazottaknak többlet feladatot nem
ielent a béľbeadás.

Az alábbi tćlb|ázat a 20 13 i béľleti díi bevételek kimutatását /e Ft-ban/ tarta|mazza:

Iv. A diintés tartalmának részletes ismeľtetése
Jelen előteľjesztésben ismeľtetett indokok, tényáI|ás a\apjźĺn teszek javaslatot a bérleti díjakból
befolytnyeľeség/vá||a|kozásieľedményf e|haszná|ásźlta.

azvL5. evl oeľre m

Intézmény
Bérleti díj

bevétel
onköltség
feletti 57o

onkii|tség
fe|etti25oÁ

Csak ön-
költség

Visszaosztható
iinköltség fe-

lettĺ ľész

Németh L. Alt.Isk. r 973 135 r 238 r690 f83
Molnáľ F. Alt. Isk. | 142 I 057 85 | 075 67

DeákDiák Alt.Isk. I t'ts )/. 1 854 989 186

Losonci Téľi Alt.Isk. 671 669 2 639 JL

Vaida p. Ált.Isľ. 304 303 0 289 l5
Lakatos u. Ált.lsľ. 8 8 6 2

JEGYMI 4IT 406 5 391 20

Józsefváľosi Zeneiskola 0 0 0

JEPSZI 0 0 0 0 0

Osszesen 5 684 3 491 2 192 5 079 605



A bérbe adott helyiségek karbantartása fontos feladat, hiszen ezek tobbnyire tomatermek és

ölt<jzők, melyek állapota a rendszeres karbantartás ellenére is folyamatosan ľomlik, foként a
rongálások miatt. Az önköltségben ugyan a karbantaľtási kiadás megtértil, de sok esetben az
nem elegendő. A tanulók által okozott kárt az iskola kevés esetbęn tudja feltárni, így akźLrt&í-
tés sem történik meg.
A2013. évben a visszaosztható nyereség (bérleti díj-önköltség) osszege 605 e Ft. Javasolom,
hogy a KlebelsbergIntézméĺyfenntartó Kĺizpont Budapesti VIII. Tankertilet igazgatőjának _

iskolaigazgatókkal egyeztetett_ kérése a|apján a nyereséget a köznevelési intézmények beru-
házásra, egyéb dologi kiadásokľa (pl.: spoľteszkoz, dísznövény' viľágfüld, székek cseréje, a
dolgozók részére hűtott víz e||átás biztosítása stb.) fordíthassák.
Az alábbí táb|ázat tartalmazza a köznevelési intézmények a bérleti díjakból befolyt teljes
nyere s é g/v á|| a|ko zási ere dmény j avaso lt felo s ztás át :

Intézmény

Vĺsszaosztható
önkłiltség feletti

rész
(e Ft)

Azintézménynek
visszaosztásľa

javasolt tisszege
(e Ft)

Javas|at a fe|haszná-
|ásáľa

Németh L..Ąlt.Isk. 283 f00
ballonos viz,virág,
virásťoId

Molnáľ F. Alt. Isk. 67 50
könyvtárban fiiggöny
és karnis

Deák Diák Alt. Isk. 186 140 mobil színpad

Losonci Téľĺ Alt.Isk. 45 hĹĺtott viz e||átás

Vaida p. Ált.lslĺ. l5 35 virág, cserép, cserépalj

Lakatos nĺ. Ált.lsli. f 30 sporteszközök

JEGYMI és Ált.Islł. f0 30
A64-es papír, Kyocera
tonerek

Józsefváľosi Zeneisko|a 0 30 székek cseréje, pótlása

Józsefvá ľosi Ped. \ntézet 0 15 kźxéfőzo' csészék
Főv. Ped-i Szakszolgálat
VIII. ker-i Tagĺntézménye 0 30 ventilátorok

Osszesen 605 60s

Javasolom, hogy a JIK bonyolítsa le a köznevelési intézmények kéréséľe vonatkozó beszerzé-
seket.

A fent hivatkozott képviselő-testületi hatźĺtozat 4. b) pontját és 5. pontját javasoljuk módosí-
tásľa annak érdekében, hogy a béľleti díjakból befolý bevételekľől a képviselő-testület részére
évente egy alkalommal készüljön előterjesztés, hiszen a bevételek éves szinten realizálódnak
és célszerű,ha a képviselő-testtilet apénzmaradvźtny fe|haszná|ásával egyidejűleg dönt arról'
hogy az oktatási íntézmények részére a bérleti đíjakból a befolyt nyereség mekkora %o-át adja
át.

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A 2013. évi bérleti díjakból befolyt 605 e Ft nyereség lváI|a|kozźlsi eredmény a mfüodési tůta-

lános taľtalékon rendelkezésre áll.

vI. Jogszabályi kiiľnyezet
A Képviselő-testület hatáskcirét az Mötv. 13. $ (1) 15.,4I. $ (3) bekezdése biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képvi selő -te stületet a határ o zati j avaslat e|ťo gađásár a'



Ha.ľÁnoz,ą.TI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) A 2013. évi béľleti díjakból befolý 605 ę Ft vállalkozási eredmény miĺködési általános
tartaIék'rahe|yezett összegéből a köznevelési intézményeknek az előterjesztés mellékleté-
ben ľészletezeÍt jogcímekĺe és összegben támogatást nyújt.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: z}I4.június 1 1.

b) Az onkormányzatkiađźs 11107-01 cím múkcjdési cél és általános tartalékon belül az ál-
talános taľtalék _ kĺjtelező felađat _ e|őirźlnyzatćtrő| 605,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - önként vállalt feladat _ működési finanszíľozási kiadáson belül az irányi.
tószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|ára utalása e|őirányzatára360,0
e Ft-ot, a felhalmozási finanszítozési kiadáson belul az irányítőszervi támogatásként folyó-
sított támogatás ťlzetési szám|źra utalása e|oiányzatára245,O e Ft-t.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: z)I4.június 1 1.

c) A Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ 72103 cím _ önként vállalt feladat - mtĺ.
kodési ťlĺanszírozási bevételen belül az irźlnyítőszervi tźtmogatásként folyósított támogatás
fizętési szám|áĺ t<jrténő jőváírtsa e|őirányzatát 360,0 e Ft-tal, felha|mozási finanszírozási
bevételen belül az az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
t<jrténő jővźitźsa előirányzatát 245,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi - onként
vállalt feladat - e|őirźlnyzatźú 360,0 e Ft-tal, beruházási - onként vállalt feladat - előirány-
ZatźLt245,0 e Ft-tal megemeli az előterjesztés mellékletében rész|etezettek miatt.

Felelős: polgármester
Határidő: z)I4.június 1 1.

d) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési ľendelet következő módosításáná| az a)-c)
bekezdésben foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a költségvetési ręndelet következő módosítása

Felkéri aJőzsefvźrosi Intézményműködtető Központ igazgatőjtú az előteľjesztés mellékle-
tében t ész|etezett beszerzésęk lebonvolítására.

Felelő s : Józsefváľo si Intézményműködtető Kĺĺzpont igazgatőj a
Hatáľidő: 2014.junius 30.

17612013 (V.08.). sz. képviselő-testületi határozat 4. b) pontját visszavonja, 5. pontjźń az
a|ábbiaka módosítja.
abérbeađásból származő bevétęlek fliggvényében évente, a pénzmaradvány felhasználásá-
val egyidejűleg dönt aľľól, hogy az oktatási intézmények részére a bérleti díjakból befolý
nyereség mekkora o/o-át adja tń,

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. iúnius 11.

A dtintés végľehajtását végziÍ szeľvezeti egység: PénzĹigyi Ügyosztály, Jőzsefvátosi Intéz-
ménymtĺködtető Központ
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Budapest, 2014. május 30.

dr. Kocsis Máté
,lpolgaľmester ĺt

Törvényességi ellenoľzés :
Rimán Edina

jegyző

{J..{Ł^ ?JCf)
Sántha Péterné
alpolgármester

nevében és megbwj1sából: ę

,k*#,.*, €fuŤ
ď{'Mészár Eľika

a|jegyző
7t]1ł JUN Ü Ż



melléklet

TNTEZMENY NEVE BESZERZÉs ľÁncya osszpc ĺľo
Deák Diák łltalanos Iskola mobil színpad 140000

Lakatos Menyhért Általános Iskola és
Gimnázium sporteszközök 30000

Losonci Téri Altalános Iskola koza|ka|mazotĺak részére hútött viz ęIlá-
tás

45000

Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Taní-
tási Nvelviĺ Altalános Iskola

könyvtárban fiiggöny és karnis s0000

Budaoest VIII. Kerületi Németh LászIő 100 ballon vtz 129000

Általános Iskola viľáe. virásföld 71000

Vajda Péter Ének-zenei Általános és
Sportiskola

vlrag

35000
cserépalj _ vegyesen (6 db min. 40 cm
átmérőiu és kisebbek)

10 db k<izepes méretű cserép (f0-22 cm
átmérőiú)

Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Altalános
Iskola

N4-espapir 3200

Kyoceľa TK-540 fekete toner 6700

Kyocera TK-540 masenta toner 6700

Kyoceľa TK-540 cián toneľ 6700

Kyoceľa TK-540 sárga toneľ 6700

Józsefuárosi Zeneiskola Alapfokú Mű-
vészeti Iskola

Folyosókon lévő székek cseréje, pótlása 30000

Józsefváro si P edasó s iai Intézet kávéfőző. csésze 1 5000

Fővárosi Pedagógiai Szakszo|gźllat VIil
Kerületi Tagintézménye

3 db á1ló ventilátor és 4 db asztaIí venti-
látor 30000


