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VárosgazdáIkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság

véleményezi

x

Hatźr ozati i av aslat a bizotĺság, száÍnźra:

A Városgazdálkodási

és Pénziieł'iBizottsáey'Humánszolgáltatási

Bizottság javasolja a Képviselő-

testiiletnekaze|ótĄesztésmegtrárgya|ásźt.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

L

Előzmények
A Molnaĺ Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Altalános Iskola igazgatőja Ąz.ząf, a1,6réssel foľdult onkoľmĺányzaix.k.hoz, hogy biztosítsuk az intézrĺényébenfoglalkoztatott - ir

állampolgaľ - lęktoľ részéreszo|gźiati jelleggel önkoľmányzati tulajdonban álló lakás béľlését.

il.

A beteľjesztés ĺndoka
Szfüséges, hogy a Képviselő-testĹilet aZ\l4.junius 1l-i ülésén meghozza döntését a Molnaľ
Feľenc tvĺagya'-łngolKétTanítási Nyelvű Altalanos Iskolában dolgozó lektoľ tészétetöľténő
szo|gźiati lakas biztosításáľa vonatkozóan, tekintettel a nevelő-oktató munka jövőbeni zavaF
talan e|Látźlsa érdekében.

ilI.

Tényállásĺ adatok

A Molnaľ Feľenc Magyaľ-Angol Két TanítĺísiNyelvíĺÁltalanos Iskolában 2008.

szeptember

l-jétől indult _ felmenő ľenđszeľbenévfolyamonként egy oszlá|ybaÍI_ a két tanítási nyelvú
oktatás. Ezekben az osztźiyokban kötelező a lektor a|ka|mazásą aki jelenleg a Klebelsberg
IĺtézményfenntaľtóKözponttalźů|köza|kalmazotti jogviszonyban.

A lektoľnak kiemelkedő

a szerepe a nęvelő-oktató munkában; hetente egy.két kommunikációs

őrźŃ tart a két tanítási nyelvű osztályokban, délutánonkę* Pęlrs_ą-tgnu|ők az źita|a taľtott
Éil].i[ĺl".i
szakköri fogIa|kozásokonvehetnek

részt.
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Az utóbbi másfél évben nagy gondot okozott az
i

źilranďő lektor hiánya
s fonto s a kĺizal kalm azott lak,hatási köľĺilményeinek me go ldása.

azíntézménybeĺ,ezért

Ahozzáadott pedagógiai étékfontosságát mutatja az is, hogy az ezekbe az osztáIyokba jaľó
tanulók 35%o-a hátrányos he|yzetu. Az iskolában folyó magas színvonalú nyelvoktatás eredménye, hogy a két tanítási nyelvíĺosztályokba jźrő tanulók többsége sikeres nyelwizsgźútesz
azźita|źnosiskolai tanulmányok ideje alatt.
e
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A dtintés tartalmának ľészletesismeľtetése

Jelen előterjesztésben ismeľtetett indokok, tényállás a|apjánteszĹink javaslatot a lektor részére
töľténő szo|gá|ati lakás biztosításiĺľaszolgálati jelleggel, az iskolĺĺnálfennálló jogviszonyának
idejére.

A Kisfalu Józsefuáľosi Vagyongazdźikodő Kft. ügyvezetójével tĺiľténtegyeztetés a|apján ja-

vasoljuk, hogy a |0}%o-ban önkormanyzatiĺl|ajďonban álló Budapest VIII., Bródy Sándor u.
15. szálm alatti épületben a fszt. |4. száľĺ a|at1i, 50,62 m, alapterĹiletíĺ,komfortos lakás keľüljön bérbeadásra szolgálati jelleggel a lektoľ tészére. A Kisfalu Kft. a lakás felújítási költségbecslésételkészítette, melynek összege nettő |.534,0 e Ft (bruttó 1.948.180 Ft) az előterjesztés2. sz. mellékletét képezó taľtalommal.
A Kisfalu K.ft. bonyolítĺĺsidíj a nettó felújításikĺiltség|0%o-a+Afa) azaznettó 153.400 Ft+Áfa
(bruttó 194.818 |t) és a műszaki ellenőľzési díja a nettó felújítlásiköltség 3Yo-a+Afa, azaz
nettő 46.020 Ft+Afa (bruttó 58.445 FĐ.
Javasoljuk továbbá, hogy a berendezésitźtrgyak költségeit 500,0 e Ft + Afa (bruttó 635,0 e Ft)
összegben biztosítsa onkoľmanyzafunk, melyek beszerzéséről a Józsefuĺĺľosi Polgáľmesteń
Hivatal gondoskodik. Ahhoz, hogy szolgálati jelleggel tinkoľmźnyzati tulajdonban álló lakás
bérlésétfudjuk biĺosítani a lekÍomak, szfüséges a Budapest Józsefulĺľosi onkoľmźnyzattuszóló
lajdonában álló lakások béľbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékéľől
|6120|0. (III.08.) ĺinkormĺányzati ľendelet módosítása. A rendeletmódosítás tervezete az eIőterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

v.

A

A diintés célja' pénzüryĺhatása

szo|gźt|ati lakás felújítása, berendęzése egyszeľi költséget jelent, melynek feđezetea

I|602

cím önként váIlalt feladat beruhĺzási e|óiránvzatánbiztosítoIt" azonban e|ł3irźnvzatokközĺitti
átcsopoľtosítást igényel.

vI.

Jogszabályi kiirnyezet
Magyaľországhe|yi ĺlnkoľmányzataiľól szó|ő 20|1. évi CLX)oilX. törvény (Mi'tv.) 23. $ (5)
bekezdés 14. pontja szerint a kęrtileti ĺĺnkoľmanyzatfe|adata különösen a sajźt tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodas. Az Mt'tv. 42. s |. pontja szerint a képviselő-testĹilet hatasköľéből nem rvházhatő át a rendeletalkotás.

Kéľjĺika Tisztelt Képviselő-testĺiletet az önkoľmányzati rendelet éshatźltozatijavaslat elfogadásáĺa.

Ha,ľÁnozĺ.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dtint, hogy

|.

szo|gźiatijelleggel, ktiltségelvű bérleti đijja|biztosítjaa Molnáĺ Ferenc Magyaľ-Angol Két
Tanítási Nyelvíi Altalános Iskola lektonínak a VIII', Bródy Sandor u. 15. fszt. |4. szám alatti
ĺinkoľmányzati fulajdonban álló lakást. A lakás beľendezésévelkapcsolatos költségekľe 635,0
e Ft-ot biztosít a 1|602 címen tervezett beľuhĺázási e|őirźnyzat teľhére.
Felelős: polgáľmesteľ

Hatánđő 20|4.június 1 1.
2. a) az onkoľmanyzatkiadźs ||602 cím - önként vállalt feladat _beĺvhazasi előkźnyzatźn
belül a pedagógus szolgálati lakás kialakítas előirĺányzatźrőI2.20|'4 e Ft-ot átcsopoľtosít felújítási _ önként váIIaIt feladat - e|ofuźtnyzatra a pedagógus szolgá|ati lakás kialakítiísa címén,
melyből a felújításköltsége |.948'2 e Ft, megbizási szerződés alapjan a Kisfalu Kft. bonyolítási díja |94,8 e Ft, műszaki ellenőrzési díja 58'4 e Ft.
Felelős : polgĺíľmester
Hatĺíľidő:fll4.junius 1 1.
b) az onkormáĺyzat kiadás ||602 cím _ önként vźilallt fęladat -bervhazási előirányzatźnbelĺil a pedagógus szolgálati lakás kialakítás előirźnyzatáĺól 60,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi _
önként vállalt feladat _ e|őitányzatárapeđagógus szolgálati lakás berendezése címén.
Felelős : polgĺĺľmester
HatÁnđő: 2014.június 1 1 .

3. a) felkéri a Kisfalu Józsefuĺĺrosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezeto igazgatőját ahatźrozat

szerinti lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére'
Ki
sfalu Józsefu aro si Vagyong azdáIko đőKft . tigyve zetó igazgatőj a
Felelő
Hatáľidő: zĺI4.június 30.
1. pontja
s:

b) felkéri a Kisfalu Józsefulĺľosi VagyongazđźůkodőKft. ügyvezeto igazgatćĄát a hatźltozat
2.a) poĺltja szerinti megbizási szerzodés elkészítéséreés felhatalmazza a polgáľmesteľt annak
alźńtásźra.
Fel elő s : Ki sfalu Józ sefu aľo si Vagyong azdalko dő Kft . iigyve zetó igazgatőj a
Hataridő: 20|4.június 1 1.

4. felkéri a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontja szerinti összegben aberendezési taľgyak beszetzésére.

Felęlős: polgáľmester
Hatźľľ'dó: 20| 4.j únius 3 0.

5. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározat2. pontjźhan foglaltakat az onkoľmányzat 20|4.
évi költségvetésének módosítása soriĺn ve gye fi gyelembe.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatándő:. a költségvetési rendelet következő

módosítasa.

A diintés végľehajtásátvégzőszervezeti erység: Pénziigyi Ügyosztály, Kisfalu Józsefuaľosi
Y agyongazdálkodó Kft ., Humĺínszolgáltatási Ügyosztály
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Dľ. Sziláryi Demeter
képvise1ő

Töľvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegĺző
nevében és megbízásából:
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1.

sz. melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefváľosĺ onk ormányzat KépvÍselő-testületének
......

12014.

(........) tinkoľmányzati ľendelete

a Budapest JőzseÍvárosi onkormányzat tulajdonában áIló lakások béľbeadásának fel.
szóló 16120|0. GII.08.) önkoľmányzatÍ ľendelet
tételeiről, valamint a lakbéľméľtékéľől
módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljáľva, a lakások és nem lakás céljára
vonatkozó egyes szabályokľól
szo|gáIő helyiségek bérletéľe,valamint az eliđegenítésiikĺe
sző|ő |993. évi L)O(VIII. törvény 3. $ (l) bekezdésébenkapott fe|hata|mazás a|apjáĺ a
következőket rendeli el:

1. $ A Budapest Józsefuiírosi onkoľmźnyzatfulajdonában á11ó lakások bérbeadásanak feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékérőlsző|ő 1612010. (III.08.) önkormanyzatĺ rende|et (a továbbiakban: Rendelet) 3. $ (4) bekezdés g) pontja helyébe a k<ivetkező rendelkezés lép:

[A

l alaźs ok b

érbe adás a t ör ténhet :

J

ktiztiszľviselők és k(jza|kalmazottak, a Polgĺáľmesteri Hivatalban munkajogi jogviszonyban állók, az onkoľmźnyzatáltal fenntaľtott vagy mfüödtetett intézményekkel munkajogi vagy egyéb munkavégzésre irlĺnyuló jogviszonyban állók, az onkormźnyzat|<lzźrő|agos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági tĺíľsaságanakdolgozói, valamint az
onkoľmáĺyzat területén ellátási kĺitelezettséggel tevékenykedő gyermek-, felnőtt haziorvosok

,8)

és védőnők részéte szo|gálati jelleggel,''

2. s A Rendelet 14. $ (3) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

[A lúzszolgĺźlaticélúlalrgsra azt lehet bérlőnek kijelt;lni, aki:J
,,cb) az onkoľmanyzatköztisztviselője, az onkoľmźnyzatáltal fenntartott kciltségvetési szeľv
köza|ka|mazottja, vagy az onkoľmanyzat á|ta| fenntaľtott vagy mfüĺidtetett intézményben
munkajogi vagy egyéb munkavégzésľeirányuló j ogviszonyb an á|Iő,' .
3. $ Ez a rendelet 20|4.június 20-én lép hatályba, és hatályba lépésétkcivető napon hatźiyát
veszti.
Budapest,

zll4.junius

.....

Rĺmán Edina
jegyző

dľ. Kocsĺs Máté
polgáľmester

Indokolás
A nemzeti köznevelésró| szőIő 20||, évi CXC. tĺirvényalapján2013.január 1-jétől az áL|am
gondoskodik _ az óvodai nevelés, a nemzetiséghez 1.artozők óvodai nevelése, a többi gyer-

mekkel egyutt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényu gyeľmekek óvodai nevelésę kivételével - a kĺiznevelési alapfeladatok el|átásfuőI.

azl. $-hoz
A lakások bérbeadásanakhatá|yátkiterjeszti az onkoľményzat által

fenntaľtott vagy működte-

tett intézményekkel munkajogi vagy egyéb munkavégzésreirányuló jogviszonyban állókľa,
tekintettel a:ľa, hogy 2013.januaľ 1-jétőla Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzatmfüödtetője
a kĺlznevelési (iskolfü) intézményeknek.

af. $-hoz

A

közszolgálati célúlakásra vonatkozó lehetséges béľlői kört kiterjeszti az onkoľmlĺnyzat
által fenntartott vagy mfü<idtetett intezményben munkajogi vagy egyéb munkavégzésre
irĺĺnyuló jogviszonyban állókľa, mivel 2O|3. januar l-jétől a Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzatmrĺködtetőjeaköznevelési(iskolźk)intézményeknek.
a 3. $-hoz

Hatá|yb a l éptető ľendelkezések.

EREDETI RENDELET
Budapest Fővdros VIII. kerĺilet Jóaefvdrosí

onkormónyzat Képvíselő-test iiletének

I 6/20

l 0.

łĺonosÍrÁslLAVASLAT

(il.08.) önkormdnyzati rendelete.

a B udapest Jlőzsefvdrosi onkormónyzat

t ulajdondban dlló lakdsok bérbeaddsúltak feltételeirőI,
valamint a lakbér mútékéről

3. s (4)

A lakások

béľbeadása történhet:

1.S

g) köaisztviselők és közalkalmazottak, a Pol- ,,g) köztiszniselők és k)zallralmazottak, ą Polgĺármesteri Hivatalban munkajogi jogviszonyban
źil|ők, az onkormányzat kizárő|agos vagy több-

gĺźrmesteriHivątalb an munkaj o gi j ogviszonyban
áttók, az ÓnkormdnyzaÍ óltal Íenntartott vag|
ségi tulajdonában |évő gazdasági táĺsaságźnak műíködtetett intézményekkelmunkajogi vag

dolgozói, valamint az onkormányzat területén
ellátĺísikötelezettséggel tevékenykedő gyermek-,

egłébmunkavégzésre irdnyuló jogviszonyban
dllók, ąz onkormónyzat kizórólagos vag
felnőtt háziorvosok és védőnők részéreszo|gźúati többségi tulajdonóban Iévő gazdnógi

jelleggel,

tórsaságdnak dolgozói, valamint

14. s (3) bekezdés

2.5

c.) Hatĺáľozott vagy hatfuozat|an idejiĺ foglalkozjogviszoný létesítettés megfelel a munkál-

ąz
onlĺoľmdnyzatteriiletén ellótąsi kötelezettséggel
tevékenykedő glermek-, felnőu haziorvosok és
védőnők részéreszolgdlati j elle ggel,,

tatási

tatő áIta| me ýlatfu ozott feltételeknek és

cb) az Önkoľmĺányzat köztisztlĺiselője,
vagy az onkormányzat áitalr fenntaľtott
költsé gvetési szeľv köza|ka|mazottj a,

,,cb) 0z onkormónyzat köztisztviselője, az
onkormónyzat óltal Íenntartott köhségvetési

szerv kozalkalmazottja vag) az onkormdnyzaÍ
dltal fenntartott vagl műíkłjdtetettíntéanényben
munkajogi vagl egŕb munkavégzésľeírdnyuló
jogviszonyban dlki".

2' sz. me||ék|et

Bródy Sándor

u. í5. fszt.14. fe|újítási kö|tségek

parketta bontás, parkettázás szobában

27.80 m2

98 000

20 m2

50 000

3 db

30 000
84 000

és oa|érián
kerámia burko|at javítása, fugázás,
kamrában PVC burko|at csere
küszob csere
konyhai ajtólap pót|ás, nyí|ászárók sze-

relvénveinek pót|ása. iavítása. üveqezés
qa|éria osz|op meqerősítés

1

db

35 000

ab|akrács meoerősítése

3 db

17 000

fa|iavítás fo|tokban. o|ette|és' festés

186 m2

350 000

beiárati aitón hevedezár fe|szere|ése

1

db

31 000

mosooató csaote|eo csere

1

db

22000

1

eqvséq

1

rendsz.

230 000
210 000

1

db
rendsz.

59 000
190 000

1

rendsz.

78 000

1

rendsz.

50 000

konvhabútor csere, fe|ső szekrénnve|
e|ektromos hä|lzat fö|delés kialakítás

szerelvényezés, e|osztltáb|a és
kismeoszakítók cseréie.

vonaIhősuoázó kiéoítésefürdőben
vízhá|lzat fe|ü|vizsgá|ata, wc csésze és
elektromos boi|er csere, mosdón bűze|zärô sziÍon fe|szere|ése
gázhá|őzat

fe| ü

1

|vizsgá|ata, EP H-ba kotés

oázkonvektor és tűzhe|v beÜzeme|éssel
szen nyvízhá|lzat fe|ü |vizsgálata
szükséo szerĺnti iavítás
felújÍttás

ktq.

nettó:

í 534 000

