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Tisztelet Képviselő-testĺilet !

I. Tényállás és döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat az önkoľmányzati Vagyon hasznosítása, éľtékesítése és kezelése érdekében
gazdasági társaságot a|apitott, jelenlegi elnevezéssel, többszöri átalakulást követően KISFALU
Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Koľlátolt Felelősségiĺ Tĺársaság (a továbbiakban Kisfalu Kft.)

Az onkoľmányzat Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Központ (a továbbiakban JIK) elnevezéssel
költségvetési szeľvet a|apitott a 386/2012. (XI.08.) számű képviselő-testiileti határozattal, 20|2.
decembeľ 10-i időponttal. A JIK az onkormányzat źilta| kötött megállapodás alapján azOtlkormányzat
tulajdonát képezó ingatlanban folyó áIlami köznevelési fe|adate|látáshoz kapcso|ődô gazdá|kodási, az
ingó és ingatlan vagyon műk<idtetését, az ijzemeltetési, étkeztetési' szakmai eszközbeszerzési
felad atok e||źúásźú v é gzi.

A JIK á|ta| e||átott feladat átszervezése
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺileti ülés időpontja:2015. április 16. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefvárosi Intézményműkiidtető Kiizpont á.Jrta| ellátott feladatok
átszenĺezésére

A napirendet ny@zźrt iilésen kell trárgyalni, a hatźlrozat elfogadásĺához egyszertípqlnlĘ[lqft
szav azattöbb s é g szüksé ge s.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Erőfoľľás Bizottság véleményezi x

Határozati javaslat a bizottság szátmtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Embeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|źsźú.
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Az onkormányzat 2013. május 15. napján használati megállapodást kötött a Klebelsbeľg
lntézményfenntaľtó Központtal, melyben ľögzítésre keľültek, hogy az onkormányzat a JIK-ken
keresztiil |átja e| a működtetői feladatait. Javasolt, hogy a JIK által végzett műszaki (karbantaľtói)

működtetői, Ĺizemeltetői feladatokat 2015. június 15. napjától a Kisfalu Kft. lássa el. Tájékoztatom a
Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy a JIK által végzett feladatok kĺilönösen az a|źtbbiak:

1. az źilrami, önkormányzati köznevelési feladatellátĺáshoz kapcsolódó vagyon működtetése,

ĺizęlneltetési felat|atok elláliłsa, a vaByoII állagnlegĺ5vása, karballÍarLűs:ára, az ingat|allbarl levii
központi berendezések, azezek'hezcsat|akoző vezetékrendszerek munkaképes źi|apota,

2. az iskolák és óvodák tekintetében az a|ábbi üzemeltetési, működtetési tevékenységeket látja el

az źúadott ingatlan és ingó vagyon tekintetében:
- a közneve|ési intézmények zavarta|an működéséhez szükséges épület karbantaľtási

feladatok ellátása,
- e|ektľomos energia e||źúás közneve|ési intézményeken beliili zavarta|ansttgának biĺosítása

és az uzemzav ar e|hétritás,

- frĺtés ellátás köznevelési intézményeken belĹili zavarta|ansźtgának biaositása és az
uzemzavar e|harítás'

- Losonci réri A|ta|änos Iskolában (VItr. Bp., Losonci tér l.) esetében a tanuszoda

működésének bizosításą mely magában foglalja a karbaĺtartást és az uzemzavar
elhárítást is,

- Vajda Péter Ének-zenei A|ta|źnos és Spoľtiskola (VIII. Bp., Vajda P. u. 25-31.) Sportsátor

mÍĺködésének biztosításą mely magában foglalja a karbaĺtartást és az uzemzavar
elhárítást is,

- hulladékkeze|és,
- tűzvédelmi feladatok e||átása.. túzoltő készülékek ellenőrzése, szabványossági

felülvizsgálat és mérés, tllzje|ző rendszer míĺködtetése, karbantartása,

- informatikai, irodatechnikai eszközök karbantaľtiása, javítäsa,

- rovar és kártevő mentesítés,

- gépészetikarbantaľŁís,

- kéményellenőľzés.

A Kisfalu Kft. épület tizemeltetési, karbantaľtási, felújítási feladatokat eddig is végzetĺ, ezért javaso|t,

hogy az iskolák, óvodák épĹileteinél felmeľülő karbantaľtási, iizemeltetési, felújítási feladatot is ezen

Társaság lássa el.

A2015.június 15-től töľténő feladat ellátás szeľződéses formájára a Képviselő-testĺilet május havi
tilésére készül előterj esztés.

A JIK, mint költségvetési szerv fentebb felsorolt feladatainak átadásźlhoz az igazgatő és gazdasági

vezető részétő| előkészítési feladatokľa van szükség, mint például az áÍadźsra keriilő eszkozök
|e|tár ozása, a vá| lalt kötelezettsé gek idóar źnyo s pénzĺi gyi te lj es ítés e.

A JIK egyes feladatainak źtadása során az áńadással érintett feladatot e||źúő, a költségvetési szervnél

alka|mazottköza|ka|mazottak jogviszonyaismódosul.

tr. A beteľjesztés indoka

A 2015. június l5-ei feladatźúadźshoz szükséges' hogy a Képviselő-testíilet színdéknyilatkozatát
megltozza.



III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés céljaafe|adatáttadźts előkészítése és pénzĺigyi hatásának felmérése.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése a Magyaľorszźąhe|yi önkormányzatairól szóló 20I|. évi CLxxxx.
törvény 41. $ (3) bekezdésén és a l07. $-án alapul.

Fentieknekmegfelelőenkéremaza|źtbbihatźtrozati javaslatelfogadását.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. kifejezi azon sztndékát, hogy a Jőzsefvźtrosi Intézménymiĺködtető Központ á|ta| végzett

műszaki (karbantartói) működtetői, üzemeltetői feladatokat 2015. június 15. napjától a Kisfaĺu Kft.

útján látja el'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 16.

2. felkéľi a polgármestert, hogy vizsgźija meg a határozat 1. pontjában foglaltak végrehajt.ásához

sziikséges személyi' tárgyi, pénzíigyi feltételeket, és erre vonatkozó javaslaĺát terjessze be a
Képviselő-testiilet 20 1 5. május havi üléséľe.

Felelős: polgáľmester

Határidő: a Képviselő-testiilet 2015. május havi iilése

A dtintést végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály,

Józsefváľosi Intézménymííktidtető Kiizpont, Kisfalu Kft.

Budapest, 2015. április 08.

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Dr. Bą[la Katąlin
jegłzői kąbinetvezető
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