
h l,,ĺA Javaslat köznevelési intézmények műkiidtetői feladataĺnak átadásáľa című, - , l ,
meghívó szerintĺ 4.1. napÍrendi pont ,

csere hataľozati i avaslata
(avźitozźlsok vastagítva' dőlten, ĺffiffi_a]ěltĺesre teľĹiltek, ahatźrozati javaslat 1. a).c) pont-
ját érintik)
Ahatźrozati javaslat elfogadĺásĺĺhoz minősített szavazattobbség sztikséges.

H:atärozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a) a nemzeti közrevelésről szóló 20l|. évi CXC. törvény 99tH. $ (1) bekezdésében foglal-
takra tekintett eI 20|7 . j anuaľ 0 l . napj átóI az alábbi tźhlazatban szereplő teriiletet adj a ingye-
nes vagyonkezelésbe a Belső-Pesti TankerĹileti Központ tészéĺe..

intéunény neve feladatelldtósi hely ctme,
helyrajzí szdma

Íöldrészlet
nagvsóga

önkormónyzati
íngatlanva.

glon-katoszter
szerinti (épüle|
szÍntek összps
neüó terüIete

Bekő-Pesíí Tankerületí Központ
in gl enes vagl on kezelés éb e kerü-
lő épület nettó tełület (alaprajz

szełint), Íöldrészlet

Deárk Diák Altalános
Iskola,
Főváľosi Pedagógiai
Szakszolgálat VIII.
Kerĺileti Tagntéz-
ménve

l08l Bp., tr. János Pál
pápatér 4.Hrsz:34694 1911,,ł 45Ę|ł ftIdrészlet: 1944 m2

éoütffiE ternta: ffis m,

Józsefuáľosi Erysé-
ges Gyórypedagógiai
Módszeľtani |ntéz-
mény és Általános
Iskola

1084 Bp., Tolnai Lajos u.
1 1-15. }ĺľsz: 34803D 2238 m2 2T8ď Íijldrészlet: 2238 m2

ěpntet nettó terdlet:25&3 m,

Lakatos Menyhért
Altalános Iskola és
Gimnázium

1086 Bp., Bauer Sándor u.
6-8. ľIrsz: 35095 2027 nŕ 3978m2 fttdrészlet: 2027 m2

épüta ieuó terüIet: 387 4,6 ď

Losonci Téri Altalá-
nos Iskola (uszodá-
val)

1083 Bp., Losonci tér l
Hrsz:35728ĺ32 7913 m2 8358 m2

ÍöIdrészlet: 7913 m2
épüIet nettó terület: 7896,4 m"

Molnár Ferenc Ma-
gyar-Angol KéJ Ta-
nítási Nyelvíi A|tA|á.
nos Iskola

1085 Bp., Somogyi Béla u.
9-l5. řIrsz: 36463,
3646s

Ískolai épület-
rész:
4282'

+_3I:lE
7420ď

ftvodaí épület-
részt nem

laĺtalmazz.a|

ÍöIdrészlet: 2564 m2.

2432 m2
énüIa nefió terüIet:7170,7 ď

Budapest VIII. Kerĺi-
leti Németh Läsz|ó
Általáĺlos Iskola

1084 Bp.' Német utca 14.
IIĺsz:349|5 1619 m2 4621m2

Íöldrészlet: 1649 m2
épület nettó terüIet: 4049,6m.

Budapest VIII. Kerĺi-
leti Németh Lász|ő
Áttalános Iskola
(játszóudvar)

l084 Bp., Német ltca|2.
Hrsz:34914 551m2

ftktrészlet: 551m2

Budapest VIII. KerÍi-
leti Németh LásÄó
ÁhaHnos Iskola
(sportudvar)

1084 Bp., Jőzsef utcaZZ.
Hĺsz:349|6 538 m2

ftldrészlet: 538 m2

I



Vajda Péter Enek.
zenei Általános és
Spoľtiskola

1089 Bp.' Vajda Péter u.
25-31.
Iksz: 38603/|, és 386o3/2

6431m2

földrészleĺ: 6683 m,,
1491,?ť

é,nt7t *aó u,nta'

-

6268.2m"

Józsefuárosi Zeneis-
kola Alapfoku Mĺĺ-
vészeti Iskola

1082 Bp., Nap utca 33.
Iksz:35701

1157 ď
to241ď fr!Útész]et: ,!-I.5fu2

łpnla neuĺ ternlet:1ozą Ń

Felelős: polgármesteÍ
Hatĺáľidő: 2017 .januaľ 01.

b) a nemzeti közrevelésről szóló 201|. évi CXC. törvény 99lH. $ (1) bekezdésében foglďtakĺa
tekintettel 20117.januar 01. napjátóI az a|ábbi tz;bllázÄrban szęreplő területet nem adja ingyenes
vagyonkezelésbe a Belső-Pesti Tankeľiileti Központ részére:

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 20|7 .januar 01.

łĺ
{r''i ,''ii'

intéunény neve feladatellútósí hely címe'
helyłajzÍ szdma

önkormdnyzatí
ingatlanva-

gton-kataszler
szerinti (épüIet)
színtek össus
nettó területe

ôn k o r mdny zat i í n g at lan- k atas zte r
szprínti (ěpüle) színíek összes nettó
terüIetéből, valamínt a Íöldrěszletbdl
nem adja vagłonkezelésbe a BeIsóÍ-

Pesti TankerüIetí Központ részére az
aldbbi területeket (tízedekfe kerekttve)

Deáł< Diáłĺ Altalános Iskolą
Fővárosi Pedagógiai szak-
szn|g6|at VIII. Keľiileti Tagin-
téanénve

1081 Bp., II. Jáĺtos Pál
pápatér 4.Hľsz:34694

4543 mz

|42.7 m, (ebédlő: 100,93 + tálalókony-
ha: 40,55+ mosdó:l,25)

Józsefoáľosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intéznény és Altalános
lskola

1084 Bp., Tolnai Lajos u.
l l-15. tlrsz: 34803ĺ2

2738nŕ

1 48.7 f,ť (ebédlő: 7 0,27 +tá|a|ókonyha:

36,27+ fehér mosogató:7,07+fekete
mosogató: 7,38+ö|tłjző: 6,82+mosdó:
6.79+raktár: 14.13)

Lakatos Menyhért Általános
Iskola és Gimnázium

1086 Bp., Bauer Sándor
u' 6-8. řIrsz: 35095

39781ł
103.4 ńf (ebédlő: 65,22+tÁ|a|ókonyha:
27,26+ fiirdősz.: 6,148+ kiizlekedő:
4.812)

Losonci ľeri Áttalĺnos lskola
(uszodával)

1083 Bp., Losonci tér l
Hrsz:35728ĺ32

8358 m2

461.6 Íŕ(ťózőkonyha: 284+ebédlő:
ll7,08+tál. konyha: l3,46+mosogató:
23,38+ebéd|ó előtéľ: l 8, 1 1 +

öltöző:5.557)

Molnáľ Ferenc Marym.Angol
Két Tanítási Nyelviĺ Altalános
Iskola

1085 Bp., Somogyi Béla
u.9-15.
Hĺsz:36463. és 36465

4282
+__3_l-3&

7420m2

249.3 frť (alagsori mosdó, öltöző:
4,54+13,52+alsós ebédlő: 51,7+ felsős
ebédlö:S1,9l+tálaló: 25,|9+ kony-
ha:77,75+raktÁr: |2,56+ közlekedő:
|2,13), valamÍnt az óvodaí épületrész,
és a 36465 hrsz-li ÍöIdtészJelbőI 5,l4
ł ű,,,d" 

"d,,,,Í)

BudaPest VIII. Keriileti Né-
meth László Altalános Iskola

l084 Bp., Német utca 14.

Hrsz:34915
4621|ł

57|.4 mf (eválasztott egyéb helyiség-
csoporĘ 33 0,67+ebéd|ő: |49,07 +tÁ|a|ó:

6,77+mosogató: 8,82+ közlekedő:
Il,79+ra1<tÁÍ.. 4,3 1+3,5 l +ffirdó: 7,36+
öltöző: f ,32+köz|ekedő: 44,57+mosdó:
2-17'l

Vajda Péter Ének-zenei Álta-
lános és Sportiskola

1089 Bp., Vajda Péter u.
25-31.
IIľsz: 38603l|, és
38603ĺ2

6431 mz

162.8 ÍIť (ebédlők51,73+ |9,71+ tá|a-

|óz |7,|9 +konyha:39,84+ mosogató:
l 9,05+öltöző : 12,9 |+előtér: 2,3 4),
valamínt a 38603l| hrsz-tł Íöldrészlet-

-

bő7 1000m.. a sátorral befedett sportpá-
|ya és az ahhoz kialakított kiszolgáló



c.)20|7.januĺĺr 01. napjától a Belső-Pesti Tankerületi Központ részéľe ingyenes használatot
bizto sít az a|ábbi ingatlanokľa:
. a Vajda Péter Ének-zene A\ta|źnos Iskola és Spoľtisko|arészére tanít"ĺsi napokon 8 és 16

óra között testnevelés óľák és szabadidős sportfoglďkozas céljából a 1089 Budapest, Vajda
Péter u. 25-31. sz. a|attíingatlan udvaľán kialakított sátorral befedętt sportpályát,

. a Lakatos Menyhért Által.ĺnos Iskola és Gimnazium részére tanítasi napokon 8 és 16 óľa

köztitt testnevelés órfü és szabadidős spoľtfoglalkozás céljából a 35086/1 helvraÍzi szlűm

alatt felvett Budapest, WII. MlŕtvtÍs tér 15. szám alatti iinkormánvzatí tulaÍđ.onú íneatlan
sportudvarót.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáľidő: 2017 .januĺír 0 1.

2. a Losonci Téri Általános Iskola tanuszodája esetén 2017.janu.ár 01. napjától felkéđ a Belső-
Pesti Tankeriileti Központot, hogy a következő nyiwa tartásí időszakban a közfiirdő jelleget

taľtsa fenn: hétköznap 6.00-7.30.ígés l6.00-21.00.ig, héwégén: 8.00-16.00-ig; és a jegyĺĺrak
és egyéb kedvezmények meghatráľozásakoľ a20|6. december 3l. napja előtt meghatźttozot-

takat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺíĺidő: 20|7 .januaľ 01.

3. tudomĺásul veszi, hogy a nemzeti ktiznevelésről szóló 20||. évi CXC. töľvény 99lG. $ (1)

bekezdése alapjan 2o|7.janua.01. napjátóI az |.a) pont szerinti önkoľmĺĺnyzativagyoma|
kapcsolatban}}|l.jantl.á. 0l. napjától a vagyon működtetéséből kapcsolatos jogviszonyok-
bő| szźrmazó jogok és kötelezettségek a Belső.Pesti TankeľĹileti Központot illetik meg, il-
letve teľhelik.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hataľidő: f0|7 .januĺár 01.

4. a.) elfogadja Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzat és a Belső-Pesti Tankeĺületi Ktizpont
között a köznevelési intézmények működtetői feladatainak átadźsatźrgyźban2017.január
01. napjátóLhatfuozatlan időre ktitendő megĺíllapodĺísok tervezetéĺęk fió taľtalmi elemeit,

melyek azhatźľ:ozat 1-3. szźmű mellékletét képezí, valamint a Belső-Pesti Tankeriĺ|etiKöz-
pont részére ingyenes vagyonkezelésbe adja ahatźrozat 4. szźtmű melléklete szeľinti ingósá-
gokat.

b.) felhatalmazza a polgríľmestert az a.) pont szerinti megállapodások és mellékleteinek végle-
gestaľtalmĺíĺrakĺisszeái|ítasaruésaláírásfu a.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataĺidő: 20|6. december 1 5.

5. felkéľi a Józsefurírosi Gazdálkodasi Közpoft Zrt.-t a köznevelési intézmények mfüödtetési
feladatok źľraďásáv alkapcsolatos személyĹigyi intézkedések megtételére.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Közpoft Zrt. igazgatőság elnöke
Hataridő: 2016. december 01.

6. a.) az 5. pontban foglaltak végrehajtrĺsa érđekében 3|.f34,5 e Ft. fedezetet biztosít a Jőzsef-
varosi Gazdálkođĺĺsi Központ Zrt..ttészére tĺĺmogatasi szerzodés keľetében.

b.) ua.) pontban fogtďtak biztosíĺĺsa éľdekében a2017. évi költségvetés terhére 3|.234,5 e

Ft,- ĺĺsszegben előzetes kötelezettséget vállď az önkotmőnyzat műkiidési bevételei terhéľe.

c.) felkéľi a polgáľmestert az a.) pontban foglaltakľa vonatkozó támogatási szerződés meg-

kötésére.

Fęlelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. december 01.



7. amennyíben2017.januaľ 01. napjától a Belső-Pesti Tankeriileti Központban nem biztosítot-
tak a miĺködtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatok ellátasanak személyi feltételei, ab-
ban az esetben felkéń a Józsefuarosi Gazdĺálkodási Központ Zrt.t a Belső-Pesti Tankeľiileti
Központtal a feladatellátás és annak ťlnanszirozásĺĺľa vonatkoző megźilapodás megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Hataridő: 20|6. december 31.

8. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoÍItZÍt-t, hogy a f017. évi tizleti tervének összeál-
|ításéná|ahatározatbanfoglaltakatvegyefi gyelembe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodĺísi Központ Zrt. igazgatőság elnoke
Hatráridő: 20|6. december 0l.

9. <inként vállalt feladatként, hatźrozat|an időre a Belső-Pesti Tankeľületi Közpoĺt tészéte
20|7. évtől évente 12.775 e Ft összegű tamogatast nyujt a Józsefuáľosi Gazdálkodási Köz-
poĺt Zrt. źita| a miĺködtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső.Pesti Tanker.
tileti Központ további foglalkozüatasa esetén a cafeténajuttatas biztosítrásrírą addig az idő-
pontig, ameddig a Belső-Pesti Tankeriilet egyéb kiiltségvetési fonasból fedezetet biztosít rá.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201-7 .januar 01. és az azt követő évek.

10. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a20|7. és az azt követő évek kĺilt.
ségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatłáľidő: 2017. és azaztkövető évek költségvetés készítése

A diintés végľehajtá sát végző szeľvezetĺ erység: Humanszolgeltatasi Ügyosĺály, PénzÚrgyi
Ügyoszĺály, Józsefuiĺľosi Gazdálkod.ási Központ Zrt.

Budapest, 2016. november 30.
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