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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint mindenki előtt ismeretes a köznevelési intézmények fenntartói struktúrája átalakult, a
korábban a települési önkormányzatok által ellátott működtetetési feladatokat, melyet
kerületünkben a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (továbbiakban: FIÜK) látott
el már a Belső-Pesti Tankerületi Központ látja el.
Az átalakításhoz szükséges intézkedések a jogszabályban előírt határidőig megtörténtek. A
FIÜK engedélyezett dolgozói létszámából, 243 főből 114 fő átadásra került a Belső-Pesti
Tankerületi Központ részére.
A FIÜK 2017. évi költségvetése a fentiek figyelembevételével került meghatározásra és erre
való tekintettel a 243 engedélyezett létszámból 129 főt finanszírozott Önkormányzatunk.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Ferencvárosban az óvodai intézmények
működtetési feladatait a FIÜK látja el. A FIÜK rendelkezik olyan informatikai szakmai
háttérrel, amely alapján, hosszútávon biztosítható az óvodák folyamatos és rendszeres
informatikai támogatása, ami a következőket jelenti:
 Adatbiztonság és adattárolás megvalósítása az Önkormányzat által fenntartott
óvodákban. Ehhez kapcsolódóan informatikai beruházások megvalósítása és egységes
informatikai szabályzat elkészítése.
 A jelenlegi egyedileg működő rendszergazdai feladatok központosítása a FIÜK-ben.
 A meglévő, informatikai infrastruktúrát érintő beszállítói szerződések felülvizsgálata.
(telekommunikáció, weblapok fejlesztése, domainek kezelése, tárhelyek kezelése stb.)
 Feladatok koordinációja és menedzselése az állami ASP bevezetése során, az
óvodákat érintő kérdésekben.
A felsorolt feladatok ellátásához a jelenleg rendelkezésre álló informatikai feladatokat ellátó
munkatársakon kívül az intézménynek szüksége lenne 1 fő rendszergazdára a jelenleg
finanszírozott létszámon felül. A rendszergazda bér + járulék költsége cafetériával együtt a
2017. évre összesen 3.005.000,- Ft-ot többlet kiadást eredményez, melyet az intézmény saját
többlet bevételéből (kemping bérbeadásából származó bevétel) kíván finanszírozni.
Az említett változásokra valamint a rendszergazdai feladatok ellátására tekintettel
javaslom, hogy a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ engedélyezett létszámát
2017. június 1. napjától 130 főben határozza meg a Tisztelt Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Budapest, 2017. április 7.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) úgy dönt, hogy 2017. június 1-től a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ
engedélyezett létszámát az Sz- …/2017. sz. előterjesztésben foglaltak szerint 130
főben határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2017. június 1.
dr. Bácskai János polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás pénzügyi fedezetének költségvetésbe
történő beépítésről az előterjesztésben foglaltak szerint gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a költségvetés soron következő módosítása
dr. Bácskai János polgármester

3.) felkéri az intézményvezetőt, hogy a létszámváltoztatással összefüggésben az
intézmény SZMSZ módosításának előkészítéséről és jóváhagyatásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Czakóné Dobó Krisztina intézményvezető

