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Budapest Főváros X. kcriilct
Kőbúnyai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Képvisclő-tcstiilct részére
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan ingyenes használatba
adásáról, létszámbővítéséről és az alapító okirat módosításáról

I. Tartalmi összefoglaló
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzn t tulajdonába n áll a Budapest X. kerület,
Hun gá ria krt. 1-3. szúm alntti, 38 916/9 helyrajzi számú, Kis MÁV-te lepi ingntlnn . Az
in ga tlanon 5 épület találh ató. A 30. szá mú épül et job b old alán helyezked ik. el egy 86,6 m2
alap terül etü helyiség, amely évek óta üresen áll , korábban bo ltként rnüködött.
A helyiséget n Kőbánya i Vagyonkeze l ő Zrt. (a tová bbi rtkba n:
nllrnlmnssá vá lik az újabb hasznosításra.

Vagyonkeze l ő )

felúj ítja, így az

Javaso lom, hogy az Önkormányzat a helyiséget adja a Bárka Kőbánya i Humánszo lgá ltató
Központ (1105 Budapest, Ihász u. 26 ., a tovább iakban: Bárka) ingyenes használatába. A
helyiség a fe lújítást követőe n közösségi házként mü köd hetne tovább, ezá ltal a MÁV-te lepen
é l ők számára a közösségi élet fo ntos színtere lehel.
A MÁV-telep i Közösségi Ház (a tovább iakba n: Kö zösségi TTáz) a Bárka telephelyek.ént
müködne, az új telephely bejegyzését át ke ll vezet ni az intézmény alapító ok irat ába n.
II. Hatásvizsgálat

A Közösségi Ház mü köd tetésével az Önkorm ányzat cé lj a, hogy a MÁV-te lepen é l ő kö zösség
minden tagja megtalálj a a szá mára szükséges szoc iáli s, kulturúli s, közösségi szo lgá ltatásokat.
A Közösségi Ház helyet tud biztosítani olya n vo nzó és érdekes programoknak, melyek
mind en korosztá ly számára fi gye l e m fe lke l tőe k lehetnek ( id őse k internetklubja , baba-marna
klub, általános jogi tanácsadás, sport- és fej l esztő fogla lkozások) .
A Vagyonkezelő tájékoztatása szerint a fe lújít ás i mun kéí latok várható befejezés i ideje 2018
augusztus vége, ezá ltal a Közösségi Ház megnyitásának tervezett ideje 2018 . szeptember 1.
A Közösségi Ház müköcltetéséhez 2 fő programszervező szociális asszisztens és 0,25 fő
technik ai do lgozó státusz biztosí tása szük séges. l fő teljes áll ás ú dolgozó az intézményen
belül az Idősel l á t ás szervezeti egység státu szá nak átcsoportosítás{iva l mego ldott. A takarít ás i
fe lad atok (0,25 fő áll ás hely) a Po ngrác Közösségi Ház taka rítói létszá mának bővítéséve l (4
órásbó l 6 órás munkav iszo nnyá) mego ldh ató .
Az l fő szoc iáli s asszisztens álláshely bi ztos ításá nak fe dezetére 20 18. szeptember l -jétől
696 735 Ft személyi juttatás, tová bbá 146 837 Ft mun kaadót te rh e l ő járul ék és szociáli s
hozzájáru lás i adó, a 0,2 5 fő technikai dolgozó i létszá m emelésre 125 138 Ft személyi juttatás,
továbbá 26 704 Ft mun kaadó t te rh e l ő járulék és szociá li s hozzájárulási adó, összesen 995 4 14
Ft többl etforrás szük séges a Bárka számára az e l őtc 1:j esz t és 4. és 5. melléklete szeri nt.
A Közösségi Ház tervezett beruházási kiadása ira bruttó 1 295 400 Ft, a szak mai programok
költsége ire bruttó 829 310 Ft fedezet biztosítása szükséges az e l őte 1j esztés 2. és 3. mell éklete
alapján.

Ill. Végrehajtási feltételek

A szükséges személyi, dologi és beruh ázási kiadások fe dezete a Budapest Főváros X. kerület
Kő bá n ya i Önkormányzat 20 18. évi költségvetésé rő l szó ló 5/20 18 . (II. 23 .) önkorm ányzati
rendelet 13. mell ék let 8. (E l ő re nem tervezett fe ladatok ta rtaléka) és 11 . (Köza lk almazo ttak és
a közt i sztv i sel ők e l ő re nem tervezett bé1j ell egü kifi zetése inek tarta léka) so ráról biztos ítható.
Önkorm ányzati tul ajdonban áll ó helyiség ingyenes használatba adásá ról a Ké pv i se l ő - t es tül et
dönt. A költségvetés i szerv alapít ó okiratának módos ítása szintén a Ké p v i se l ő- t es tü l et
hatás köre. A változást be kell jelenteni a Magya r Államk incs tár il letékes szervé hez.
IV. Döntési javas lat

Budapest Főváro s X. kerület Kő bá n yai Önkormányzat Ké pv i sel ő- testü l ete meghozza az
e l ő t e 1j esztés l . mell ékl etében fo glalt határo zatoka t.
Budapest, 2018. augusztus „1J "
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1. 111c/lék/et az elfiterjesztéshez

Budapest Fővúros X. kerület Kőbánya i Önkormúnyzat Képviselő-testületének
.. ./2018. (VIII. 30.) határozata
a MÁV-telepi Közösségi JJáz alapítás~1ról

1. Bud apest Főváros X. kerület Kőbá n yai Önkor111ányzat Képvise l ő-testülete a T3árka
Kőbányai

Humán szo lgá ltató Központ (11 05 Budapest, Ihász u. 26.) részére in gyenes
haszná latba adja a Budapest X. kerület, Hungária krt. 1-3. szám alatti 30. épü letben l évő
(hrsz.: 38916/9), 86,6 111 2 a lapt erü l etű helyiséget MÁV -telepi Közösségi Ház 111üködtetése
cé lj ábó l.
2. A Képv is e l ő- testü l e t a Búrka Kőbá n yai Hu111ánszo lgá ltat ó Központ engedé lyezett
lélszá111át 2018. szeptember l-j étő l 1 fő szociit li s asszisztens és 0,25 fő tec hnik ai munkatárssal
megemeli.
3. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai [-lumánszo lgá ltató Központ létszá111emeléséhez
995 4 14 Ft fedezetet (82 1 873 Ft személyi juttatás és 173 54 1 Ft mu11kaadókat terhelő járul ék
és szociá lis hozzájárulási adó) biztos ít a Budapest Főváros X. kerület Kőbá n ya i
Önkormányzat 20 18. évi kö ltségvetéséről szó ló 5/20 18 . (II. 23.) önkormányza ti rendelet 13.
mell éklet 11. sora terh ére.
4. A Képv i selő-testü l et a Bá rka Kőbányai Humánszo lgá ltató Közpo nt telephelyeként müködő
MÁV-telepi Kö zösségi Ház működés i kiad ása ira 20 I 8. szeptember l-j ét ő l bruttó 829 310 Ft,
a beruházási kiadásaira bruttó 1 295 400 Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. ke rül et
Kőbá n ya i Önkormányzat 20 18 . év i költségvetéséről szóló 5/20 18. ([!. 23.) önkormányzati
rendelet 13. melléklet 8. sora terhére.
5. A Képviselő-testület fe lkéri a polgármestert a szükséges mun kaügyi in tézkedések
megtéte lére, az e l őirányzat átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendeletben törté n ő
átvezetés érdekébe n szükséges int ézkedések megtételére.
6. A Képv i se l ő-testü leL felhatalmazza a pol gármestert a Bárka Kőbá n ya i Hum ánszo lgáltató
Központ alapító okiratát módosító ok iratának aláírására, va lamint a változás Magyar
Államk incstárhoz történő bejelentésére.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztá l y vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosz tál y veze tőj e
a Kő b ányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
a Bárka Kőbányai Hu mánszo lgá ltató Központ igazgatója
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2. melléklet az

előterjesztéshez

Ft-bon
~·hív telepi Közösségi lláz tcc\'czctt szakma i programj ünak kiaU:ístti
Tc,·ékcnység:

Barangolúsok Budapesten (2018- október O1.201 8. november 3 1.)

~1 értékcgység:

alblom

Mennyiség
2

ldösek internetes klu bja (201 S. októb<'.r O1.-201 8.
december 17.)

alk alom

11

ldösek Hobby klubja (2018. október O1.-2018 .
december 17 )

alkalom

11

Nettó cl'.!,ysé;:-'i r
45 OOO

13 OOO

Összes nettó

.\fa

Összes bruttó

90 OOO

24 300

11 4 300

143 OOO

38 6 10

181 610

lnd okl:is

~1 c:!,jcgyzés/költsé_:,!;"Ctés i sor

Összesen 3 olkalommal 2 célcso;Jort s7.imára
szervezett kirácdulások, belépöjegyek költsége

Egyéb különfele dologi kiadás
Az idöskorúak sz:ímára prnktikus isme retek
átadása JT-eszközök (laptopok , okostelefonok,
internet) használatáról, ezzel kapcsolatos
félel meik oldása, otthoni eszközeik
használatának elösegitésc. Hetente 1 alkalommal
Egyéb szakmai szolgáltatás
1 órf!b::m.
ldöskorúak számára tartott klubfoglalkozás
különbözö szabadidő s tevékenységekkel (igény
szerint kártya, sakk, kötés, horgolás,
stb.)Hetente I alkalommal 1,5 órában a
csoportvezető dija, 13 OOOFt./a lkalom
j Egyéb szakmai szolg:iltat:is
A ping-pong mint mind en mozg2sforma nagyon

fontos az idős korosztály számára is.
Sz:ímos jótékony hmással rendelkezik, fizikai ,
mentális és !dki érte lemben egyaránt.
Scnior Ping-Pong Klub (201 S ok tóber 03. ciecembcr 17.)

alkalom

Konc~ntrációt igényel, javítja, karbantartja, a

11

re!lexeket, a koordim\ciót, kreauvitúst igényel és
szinte minden izmot mcg!"'nozgo.t. Javitja többek
közt a rugo.lmasság01, az cröt , o. gyorsasiigot, :.1z
::!llóképess~get és a vérkeringést.

Egyéb ~ukmai szolgl:!llaias

Igény esetén tejlesztö foglalkozások,
mozgástcjlesztö foglalko zi\sok, melyek
Kisgyermeke~ számcira tar.ott fcjksztö
foglalko22soi< (2018. október 03. - december 17.)

támogatják a kisgye:-ml.!kck fcjlödését.

alkolom

11

8 OOO

88 OOO

23 760

111 760

felkészítését az iskolai környezetre. kü lönösen
220 n

cs2.lc!dok esetén, 2melyek sci~1ár2 ezek

szolgáltatások piac i alapon nem
iginybe.

Baba-Mama Klüb (:CO IS. október 03.- december

alkalom

11

2

OOO

22 OOO

27 940

5 9-10

17)

Csodálatos világunk k~pekben (2018. október 03.december 17.)

alku.lom

3

30 OOO

1

90 OOO

1

24 300

1

114 300

Sportfoglalkoz.is megtartása (2018. október 03 .decernber 17.)

:.!lk:1lom

.,.,

10 OOO

1

220 OOO

1

59 ~00

1

279 400

MINDÖSSZESEN:

653 OOO

176 310

829 310

~

vehetők

Igény szerint a helyi lakosok szá mára találkozási
emellett ismaetek átadása. 1 fő
fcjlesztőpedagóg~s, 15 COOFt/óra.

E~véb szakmai szol_gáltatás

lehetőség,

Utazásos vetitösoroz(!l idcu.cnvl!zt:tö és fotós
1 1„ d. '
-

Egyéb szakm:11 szolg:íltat;is

j Egyéb szakmai szolg:iltat:ís
e oa :1s:1:i:1 n.
Heti 2 alkalomma l sportfoglalkozás
lmcgszcn·ezésc a 1\1:ív telepi Közösségi 1!:izban.
F.gyéb szak mai szolg:iltat:o\s
1 alkalom :ira 10 OOO Ft+ ÁFA

3. m elléklet az e lőterjesztéshez
Ft-ban

Máv te lepi Közösségi Ház tervezett beruházási kiadásai
Megnevezés

Nettó

I dőse k intern etes klubj a eszközbeszerzés (szá mítógépek
beszerzése (3 db), pendri ve, ro uter, hálózat ki építése)
Sportfoglalkozás eszközbeszerzés (sző n yege k , labdá k,
k i egész ít ő eszközö k)
Hobby klub anyagbeszerzés

390 OOO

Sen ior Pin g-Po ng Klu b (p ing-po ng asztal, ii tők, labdá k)
E l őadások h oz a vetí t ő t ere m kia lak ít ás I db vet í tővászo n
(projekto r va n)
E l őa d ások h oz székek/ rakáso lh ató / (30 db)
Foglalkozások hoz összecs ukható aszta lok (3db)
fog lalk ozáso kh oz összecsuk ható székek ( 15 db)
Fog lalkozások hoz táro lószekrény (3 db)
Összese n

90 OOO
70 OOO
150 OOO
55 OOO
150 OOO
60 OOO
40 OOO
15 OOO
1 020 OOO

Áfn

Bru ttó

105 300

495 300

24 300
18 900

11 4 300
88 900

40 500

190 500

14 850
40 500
16 200
10 800
4 050
275 400

69 85 0
190 500
76 200
50 800
19 050
1 295 400

4. melléklet az e lőterjesztéshez
Ft-ban

Megnevezés
Fizetési osztály/fokozat
Hav i ill etm ény

Szociális
asszisztens
(1 státusz)
E8
109 900

Garantá lt bérmin imum kiegészítés

70 600

Szociális ágazati pótl ék

26 895

Ill etmé ny egy hón apra

207 395

Illetmény
2018. évre (3 hó)

622 185

Béren kívü li juttatás

62 550

Továbbképzés

12 OOO

Személyi juttatás

696 735

Szoc iá lis ho zzájárul ási adó 19,5 %

121 326

Béren kívüli jutt. 1, 18-szeresének 14 %-os EHO-ja

12 316

Béren kív üli ju tt. 1, 18-szeresének 15 % -os adója

13 195

Munkaadót terhclö járulék és szochó összesen
Bérköltség összesen

146 837
843 572

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Megnevezés

Fizetés i osztá ly/fokozat
Havi ill etmény
Garantá lt bérminimum kiegészítés
Szociális ágazati pótlék
Illetmény egy hónapra
Illetmény
2018 . évre (3 hó)
Béren kívü li juttatás
Továbbképzés
Személyi juttatás

Technikai
álláshely
(0,25 státusz)

A6
18 750
15 750
2 OOO
36 500
109 500
15 638
0
125 138

Szociáli s hozz~járulási adó 19,5 %
Béren kívüli jutt. 1,18-szeresének 14 %-os EHO-ja
Béren kívüli jutt. 1, 18-szeresének 15 %-os adója

21 353
2 583
2 768

Munkaadót terhelő járulék és szochó összesen
Bérköltség összesen

26 704
151 842

