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L Előzmények
A Képviselő-testtilet 38612012. (XI.08.) szźĺní döntése a|apjan20|3. januráľ 01. napjától a
Józsefuĺíľosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban: JIK) végzi az áIlarrli intézmény-
fenntaľtó kĺizpont és az önkoľmányzat źt\tal kötött megállapodás alapján az ĺjnkoľmźnyzat
tulajdonát képezo ingatlanban folyó állami kĺjznevelési feladatel|átáshoz kapcsolódó gazdáI-
kodási, az íngő és ingatlaĺr vagyon mfüĺjdtetési, üzemeltetési, étkeaetési, szakmai eszkozbę-
szetzési feladatok ellátást. A JIK ezen felađatellátáson belül ellátja a Losonci Téri Általĺános
Iskola (1083 Budapest, Losonci téľ 1.) tanuszodájának múköđtetését is.

A Képviselő-testület a tanuszoda zavarta|an mfüddése és az iszőtanfolyamok biztosítása ér-
dekében az aLźhbi dtintéseket hozta:

A Képviselő-testület 17612013. (V.08.) szźműhaténozaténak2. pontjában kéĺte fel a Józsefuá-
rosi Intézményműködtető Központ igazgatőját arľa,hogy ktissĺjn megbízási szerződést a Lo-
sonci Téri Altalános Iskola két uszodamesterével (bruttó 15.000 Ftlhőlfő) és igazgatőjáva|
(bruttó 30.000 Ft/hó) kapcsolattaľtói feladatok ellátásaľa 20|3.januar I - 2013. december 31.
k<jzotti idotartamra. melynek fędezete a JIK üres álláshelyek miatt képződóttbérmegtakarítása
és jĺĺrulékai összesen 895 e Ft összegben.
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Előteľjesztőz Sdntha Péterné alpolgiíľmester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20| 4. november 05. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Jőzsefválľosi Intézményműktidtető Kiizpont engedélyezett álláshelye.
inek emeléséľe

A napirendet gyí|tlzért ülésen kell taľgyalni, a rendeletĄ3llg! elfogadásahoz egysze-
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A Képviselő-testület 375l20t3. CX.02.) szálműhatározatának 2. pontjában a Jőzsefvtrosi In-
tézményműködtető K1zpont engedéLyezett álláshelyeinek számát 20|3. október 15-től plusz
egy uszodagépész álláshellyel bővítette ktjtelező feladatként, így a Józsefüarosi Intézmény-
mfüödtető K<izpont engedélyezett álláshelyeinek szźtma2013. október 15. napjátóI |5f főrőI
153 főre módosult.

A JIK 20|4. augusztus 3I. napjáig a feladatellátást fenti hatźlrozatok alapjźn|ź.Í'ta eI, melynek
feďezete azintézmény 2014. évi költsógvctósi fcdczctóbcn biztosításľa kcľtilt.

il. A beterjesztés indoka
A nemzeti kĺiznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban. Nkt.) hatályos ľen-
delkezései a|apjan a tanuszodával rendelkező oktatási iĺtézményekben az I fő úszómester
ťĺnanszírozott létszáma nem biztosított. A jogszabáIyi vźitozásokból adódóan a Klebelsberg
Intézméĺyfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) Budapesti VIII. Tankeľület igazgatć:jtnak
tźljékoztatása szeľint a 20I4lf0|5. tanévre az iskola állományában már nem lesz megbizása
uszodamesteľi feladatokľa.
Azonban az uszoda műkĺjdtetésének szabályossága és biztonsága érdekében szükséges az
uszodamester foglalkoztatásźravonatkozó döntés meghozatala, melynek hianyában azuszođa
nem iizemeltethető.

ilI. Tényállási adatok
A JIK |át1a e| a Losonci Teń Általános Iskola tanuszodájának múködtetését. A tanuszodát a
Józsefuĺĺľosban mfüüdő oktatási és nevelési intézményekbe járó gyermekek veszik igénybe.
Az uszoda iizemeltetését a közfiirdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi fel-
tételeiľől sző|ő 3711996. (X.l8.) NM rendelet, valamint a közfiirdők létesítéséről és múkĺjdé-
séről szóló 12I|1996. (vII.24.) Korm. ľęndelet szabá|yozza. Ezen fę|il az intézmény Államĺ
Népegészségtigyi és Tisztiorvosi Szolgá|at áIta| elfogadott Uszodaijzemeltetési Szabá|yzata
hatttrozzameg a tfugyi és személyi feltételeket.

A jogszabályban valamint a szabźt|yzatban meghatározott targyí feltételek biztosítottak ) azon-
ban a személyi feltételek 2014. szeptember 01. napjától nem. A szabáIyzat szeľint azuszoda 6
otátő|20 őráigtartnyítva, mely időtaľtarÍIraa JIK-nek nincs elegendő technikai a|ka|mazottja
a feladat ellźtásźtta. A kĺiznevelési tĺlrvény módosításából fakadóan a KLIK a201412015. tan-
évben az iskola szorgalmi idejében (8-16 óráig) az I fó uszodamesteľt nem biztositja.

Az uszodagépész a gépészeti feladatokat |źltja e|, az uszodamester az tizemeltetésre, a Házi-
ľendben és az Üzemeltetési Szabályzatbaĺ előírt rend és biztonsági előíľások betaľtásaľa
ügyel, mind a gépésznek, mínd az uszodamesteľnek a nyitvatartási időbęn jelen kell lennifü,
az izemeltetési és biztonsági feladatok ellátása érdekében.

A JIK 20|4. szeptember 01. napjátó| azuszodamegfelelő mfüödtetése érdekében átmenetileg
munkaerő źúszer:lezésével és amegbízási szerzőđések módosítźsáva| orvosolta az uszodames-
teľek hiányát, azonbaĺ hosszú távú megoldásként sziikséges a JIK engedé|yezett álláshelyé-
nek2 fővel tĺlĺténő emelése. A2 fo napi 8 óľában (6-|4 őráig és 12-20 őráig)|tLtÍIźI eI azvszo-
damesteľi fęladatokat, melyet eddig a JIK 3 fő (6-8 és 16-20 őtáig) megbízási szeľződéssel
biztosított, valamint 1 főt (8- 1 6 őráíg) a KLIK fog|aIkoztatott (megszűnt 2014. szeptember 0 1 .

napjától). Két fő uszodagépész jelenleg is biztosított a JIK engedé|yezet1|étszámában.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése
A III. pontban tészletezett indokok a|apjánjavasolt a Losonci ľeľi Általanos Iskola tanuszo-
dźtjtnak az e|őítások szerinti megfelelő mfüödtetése éľdekében a Józsefvarosi Intézrnénymű-



ködtető Központ eĺgeďé|yezett létszámáLak2014. november 06. napjátó|hatáľozatlan időtaľ-
tatraZ főve| (uszodamester) tĺirténő megemelése a Kjt. szerinti alkalmazással.
Igy a költségvetési szerv engedélyezettlétszőmla 155 főtőI |57 főre módosul, ezen belül az
oktatási íĺltézméĺyekkel kapcsolatos feladatellátásra vonatkozó álláshelyek szźrna a 72|03
címen 102 fiiľől 104 főľe vá|tozik.
Az uszoda további mfüödtetés e 2 fł5 uszodagépész (5- 1 3 és I3-2I őtáig) és 2 fő uszodamester
(6-t4 és |2-20 óráig) foglalkoztatásáva| kerülne biztosításľa.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása
A Józsefuarosi Intézményfenntartó Központ engedé|yezett álláshelyeinek 20|4. november 06.
napjától 2 fove| töľténő emelése 20|4. évben 239 e Ft plusz költséget igényel, aĺni az ĺntéz-
mény 20 1 4. évi átmeneti bérmegtakaľításából biztosítható.
Az uszođamesteľek cafeténa keľetének biztosítasa érdekében szfüséges az intézmény költ-
ségvetésén belül a 72103 cím kötelező feladat törvény szerinti illetményből43 e Ft-ot, a jaÍu-
lékból 15 e Ft-ot átcsoportosítása a72103 cím önként vállalt feladat személyi juttatásaľa és
jĺáľulékaiľa.
Az íntézmény |étszźlmanak kettő ftĺvel tĺiĺténő megemelése miatt taľtós miíködési kötelezett-
séget vállalása szükséges, melynek összege <isszesen 3.946,6 e Ft, fedezetéül javasolt az on-
kormźny zat saj át bevételének megj elölése.

vI. Jogszabá|yikiiľnyezet

A Képviselő-testÍilet hatásköre a Magyarország he|yi önkormanyzatairőI szőIő 20| l. évi
CLXXXIX. törvény 4l. $ (3) bekezdésén alapul.

A közfiirdők létesítéséľől és működésérő| |2111996. (VII. 24.)Korm. rendelet 4. $ (1) bekez-
dése értelmében: ,,Közfürdőt az üzemeltethet, aki biztosítja az üzemeltetéshez szüIaéges - jog-
szabályban meghatórozott - közegészségügłi, tárgłi és személyi feltételeket,,, A a.$ (2) be-
kezdésę szerint: ,,A kozfürdő üzemeltetője folyamatosan gondoskodik az üzemeltetéssel járó
műszaki és kozegészségügli kovetelmények teljesítéséről, az elsősegélynyújtás személyi és
tĺźrgłi feltételeiről, a közJürdő tisztántartásáról, a hulladék głűjtéséről és szállításáról.,,

Nkt. 76. $ (1) bekezdés szerint: ,, A mĺĺködtető feladata, hogł a koznevelési kozfeladarellátás
céljait szolgóló ingatlant az e töľvény keretei k0zatt katatt szerződésben foglalt módon és fel-
tételekkel az ingatlan rendeltetésének meýlelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavé-
delmi és egészségüg,,i előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A mijkodtető lĺÓteles a mű-
kaúetéssel knpcsolatos kozterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan va-
g,lonvédelméről.

A minősített tĺibbséget a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzata Képvi-
selő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfütidési SzabáIyzattrő| sző|ő 25l20I3. (v.27.) ĺjnkor-
mányzati ľendeletének 1. számú mellékletének 9. pontja írja elő.

Kéľemaza|ábbihatfu ozati javaslatelfogađását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1 . a Józsefuaľosi Intézménymúködtető Központ engeđé|yezett |étszźlmát _ kotę|ęző feladatel-
látás éľdekében - 2014. novembeľ 06. napjátóI2 fővel, uszodamesteľ álláshellyel (közal-
kalmazott) megemeli, így a költségvetési szerv engedéLyezett|étszźmazll4. novembeľ 06.
napjátőI155 főľől I57 főre módosul, címeken belül: 72101címen 4I fő,72102 címen 12,

72|03 címen 104 fő.



Felelős : polgĺírmesteľ, JIK igazgatőja
Hatáľidő: 20|4. november 05.

2. a) az intézmény engedéIyezett álláshelyeinek 20|4, november 06. napjátóI2 fővel töľténő
emelése a2014. évben 239 e Ft plusz kĺiltséget igényel' melynek költségvetésifedezete az
intézmény 2014. évi költségvetésében a bérmegtakaľítás és annak járulékai,
b) a Józsefraľosi Intézménymfüödtető Központ kĺiltségvetésének 72103 cím - kcĺtelező
feladat - személyi juttatás e|óirźnyzatan belül a törvény szerinti illetménybő| 43 e Ft-ot, a
munkaadót teľhelő jarulékok és szociális hozzájźru|ási adó elóirźnyzatából 15 e Ft-ot át-
csoportosít a 72t03 cím - ĺinként vállalt feladat - személyi juttatás e|óirźnyzatrĺn beliil a
cafeteria előírźnyzatára 43 e Ft.ot, a munkaadót terhelő jĺĺrulékok és szocális hozzájźtru|ási
adő e|oirźnyzatára 15 e Ft-ot azuszodamesterek cafęténakeretének biztosítása érdekében,
c) taĺós működési előzetes kĺitelezettséget vállal 3.946,6 e Ft <isszegben ( törvényi illet-
mény 2.832'0 e Ft, jráľulékai 764,6 e Ft, cafeteria és járulékai 350,0 e Ft) az onkormányzat
saj át bevételeinek terhéľe,
d) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2014. évi koltségvetésľől szóló ľendelet és a következő
évek költségvetés tervezéséné| ahatározatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő:a)-b) pont esetében 2014. november 05., c) pont esetében a mindenkori költség-
vetési rendelet elfogadása, đ) pont esetében 20|4. decembeľ 3l-ig, valamint a mindenkori
kĺlltségvetés tervezése.

A diintés végrehajtásńt végző szervezeti egység:
kapcsolati Iroda, Pénzügyi Ügyosztály, JIK.

Budapest, 2014. október 17.
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Tĺirvényességi ellenőľzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbizásából :

l:::t i.,:.":a|jegyző


