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A napiľendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni.
A döntés e l fo gadás áh oz e gsl szer u szav azattobbs é g szüksé ge s.
Melléklet: 1đb

Tiszte|t Humánszolgáltatási BÍzottság!

I. Előzmények

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő.testiilete af39l2OO8. (rV. 30.) szźtműhatźrozatźtban döntött
aľról, hogy k<izmÍĺvelődési megállapodást köt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, az Oĺkormáĺyzat
közművelődési feladatainak végľehajtĺása érdekében. A szerződés 2008. május 6-án keľült a|áirásra, határo-
zat|an időľe, melynek keretében a Felek együttműkodnek a fe|nőttképzés, a pályakoľrekció területén, főleg a
felnőtt polgárok éľdekében. A Társulat tehetséggondozó versenyeivel, szakköreivel, bemutatóiva| tźmogatja
a felnövő józsefuárosi generáció felkészítését, és programokkal fejlesĺi műveltséguket az egyetemes kultúra
éľtékeinek közvetítésével.

II. A beteľjesztés indoka

A megállapodás 9. pontja e|oirja, hogy a Táľsulat évente írásos beszámolót juttat el az onkoľmányzaÍ.részére
az e|őzo évi tevékenységéről.

III. Tényá|lási adatok

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat mint Szövetség a jogelődök, az I&4l-ben alapított Magyar Termé-
szettudományi Társulat, az l901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat etikailag hiteles
hagyományait foýatva és megújítva oľszágosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott
elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás- és cselekvésminták közvetítését a táľsadalom minden rétege
számára, A Társulat minden megyében jelenlévő, főként tudományos ismeretterjesztésre alakult önálló jogi
személyiségű társadalmi szervezetek (tagegyesületek) országos szövetsége. Pártoktól független, azoktőr,
anyagi támogatást nem kap, anyagi támogatást nem nyújt, képviselőjelĺjltet nem állít és nem támogat,pártpo-
litikai tevékenységet nem folýat. Kiemelkedően közhaszn,(l szervezet, szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
Közhasznú célja megvalósítása éľdekében, de azokat nem veszélyezteíĺe vállalkozási tevékenységet is foly.
tat.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat az ország egyik legismertebb szewezete. Évtizedek óta jelentős
szeľepet tölt be a magyar kultúľa' tudomány megismertetésében, népszeľiĺsítésében. 2008. év óta számol be
tevékenység érő| az onkoľmányzat.

A megállapodás keretében a Társulat vállalta, hogy
- tudatos oktatási, felnőttképzési stľatégiával, munka erőpiaci' pályakonekciós célú képzései szämźnak
növelésével hozzájźru| a jőzsefvárosi polgárok jobb foglalkoztatóságához, egyéni versenyképességük növe-
|éséhez,
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- résztyesz a kulcskompetenciák (idegen nyelv-, informatikai ismeretek) minél szélesebb körű erősíté-
sébe, fóképpen ajózsefuárosi felnőtt polgáľok körében,

- válla|ja ahátrányos helyzetiĺek felnőttképzését, különösen a demográfiai megkülönböztetéSből vagy
élethelyzetekből adódóan a társadalmi periferián élők munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítését a cél.
csoportnak megfelelő programok kidolgozásával,

- tehetséggondozó versenyeivel, szakköreivel, taboľaival, kiállítasaival, folyóirataival, teľmészeti be.
mutatatóival támogatja a felnövekvő józsefuárosi generáció szakmai fel-készítését, bővíti látokörüket az
európai uniós polgári és magyar állampolgári ismeľetek źúadásźlva|, fejleszti miĺveltségüket az egyetemes
kultura értékeinek közvetítésével,

- válla|ja szakirányú akkľeditált progľamjaiva| a VIII kerületi kozművelődésben đolgozók ktitelező
továbbképzésének magvalósítását, a közszférttban dolgozók kötelező továbbképzéseinek megvalósítasát, a
kozszférźtban dolgozók idegen nyelvi képzéseit,

- a TIT folyóiľatok _ Élet és Tudomány, Természet Yi|tąa, Valóság _ remitendáinak térítésmentes
źúadásáxa| támogatja a keľiileti közoktatási intézményeket, nyugdíjas klubokat' józsefuárosi rendezvényeket,
tehetsége kertileti diákokat, fudományos diákköröket, szakkciröket.

A Társulat megküldte a2OI3.évi beszámolóját, melye t az e|óterjeszt.éshezcsatoltunk.

fV. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Társulat anyagi támogatásban nem részesĺi|, ezért az a|apszabźiyzatźtban és a megállapodásban rogzített
tevékenységeket anyagi lehetőségei szeľint valósítja meg.

V. Döntés cé|ja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy az onkormányzat e|fogadja a Társulat szerződés a|apján végzett munkáját' Az éves
beszámoló elfogadása pénzigyi fedezetet nem igényel.

VI. JogszabáIyi kiirnyezet ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szeľvezeti és

Működési Szabźt|yzatáról szóló f5lf0|3. (v.27.) önkormányzati rendelet 4. mellékleténekf. l.7. pontja
szerint a Humánszolgáltatási Bizottság dont az onkoľmányzatköznevelés, közművelődési, kulturális, sport,
egészségiigyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgyköľbe tartoző szerződése partner tevékeny-
ségéről szó|ő beszámolójának elfogadásáról.

Mindezek a|apj án kérem a hatźtr ozati javas lat e lfo gadását.

Határozatijavaslat

'/f0|4 év. (III. 03.) számú humánszolgá|tatási bizottsági határozat:

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Tudományos Ismeretterjeszto Táľsulat 20|3' évi tevékenységéľől szóló beszźtmolőjźt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. mźrcius 03.



2. köszönetét fejezi ki a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat munkatársainak a kertileti lakosok érde-
kében v égzett munkáj áért.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. mätrcius 03.

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén aze|őterjesúés előkészítőjénck javas|ataakozzétótcl módjá-
ľa: honlapon

A dĺjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszo|gáitatásiÜgyosztály.

Budapest, f014. febrafu f4.

,l ,3o t-ę k;ý\
dľ. Bojsza Krisztina \

ĺj:gyosztá|yvezető
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T.áľsulat 2Ĺ}l3-beil tovibb |oi',r,ĺĺĺĺĺa' hagvtrirĺńn.vos
nz aláhbi teľĹileteken:

.l. tudornányos isrrreľcŕteľjeszĺ.ós:
- csillagilszaĺi intćzrné:ryeiben. a |IT Birdapesti Planeta::Ĺttĺnbair és a "|ĺT l.jľiiĺi;;
f.sillagl,izsgrilóbari - csi1lagászat tén:aktĺrLren - szakkijľĺik'et, nr'áľi iíi:crľĺ. .iĺ!i'cs(ivľs

bernuratć:kaĺ täi$Ĺt, ľnĹlsorojŠat vctíreti.
- a 3 tLrdománynépszerűsítő folyóirata (Łiet és Tudomány, Termęĺsze:t \rilága, Valoság)
több szaz íľĺásávď szolgálta a tudomán.vos ismeretęk népszenisíiéséĺ, tędesztését.

f. fe|níittképzés:
- idegen nyclvtan'tblyamok (angoi és német nyeivbői) szert'ezése
- I]1.-TELC n'velwizsgaenđszeľ nrüködtetése
- pedagógustovábbképzés: ny..elł.1márok száIn'aľa tanfoiyamok megiar1ása.

]\',1indezen ievékenyeink eľedményes nregvalósítását a TTQIr,í
rrrilrősé girány íľás i ľendszeľ segítettc. kĺlordinĺíĺ ta.

saját fe.jieszĺésű

.Ą Józseĺiárosi Ônkormányzat jór,oltából a Civ'il pá|yázat keľetében 201.j. november 29-én a
TIT Vďóság Íbl"vóĺrat íľó-oivasó tďálkozójára kerĺiit sor'

Az a]ábbi eredmćn1'ek sziárnsz-erűsíthetők 20 1 3 - ben:
- a progranrjainkon rćszťr'evok létszáua:

- a csillagász.ati intézmén.veínkben tđbb minÍ.72 000 ĺő r'ett részĺ pľogľamjaín-kclrr
- a TIT ismeretterjeszto folyóiľataink több mint 500 000 példánybeul jclcntek meg;
- tyelr'i teheÍségtejlesz-rő programjainkon, tanfolyamailrkon közel l000 Í.ő veĺ1 rćszt
. a TI,I' Kďnrár Lríszló országos lvĺaterĺatika Veĺsen.v megyei és országos fordulóiäl.
döntójén közel 3000 fi3 veszÉszt.

A résztvevcĺk kĺjre: diakok (álialános és középiskolrísok). felsôoktatásban résztvcv(ĺ hallgaĺók,
I}hD. hallgaĹók, tanarok, fblnőtięk

Rudapest, 20 I 4..ianuár 1 5' dl,Ś,,'


