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Képviselő.testĺilet e számíra

Tiszte|t Képviselő.testĺilet !

Az 1993. évi L)o(X. törvény akozoktatźlsról 36. $ (2) e) pontja értelmében a pedagógusok
képzésének, továbbképzésének és önképzésének a segítéséről gondoskodni szĺ.ikséges.

Józsefuaľos hagyományait ápoló szandékkal, a Humánszo|gá|tatźtsi Ügyosztá|y az idei évben
is a ,,Józsefuĺĺrosi Kĺizoktatási Napok'' keretében kertiletiink pedagógusai részére
tov ábbképzé s c é lj ábó 1 el ő adásokat, b emutató fo gl ako zás okat szeĺv ez.

Ideje: 2011. november 22-23.

Helye:
C 2O7l. november 22-én, Apáczai Kiadó Budapesti Központja (1085 Budapest, József

kľt' 63.) 14.00-tó1 17.00-ig'
o 2011 . november 23 -án, keľĹilętiink kĺizoktatásí iĺltézményei 08.00-tól 1 4.00-ig.
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Előteľjesztő: Dn Kocsis Mdté polgáľmesteľ

A képviselő-testtileti tilés időpontj a: 2071. . november 3. . sz' napiľend

Táľgy: EIőiľányzat mĺódosítás, a ,,Józsefvárosi Ktizoktatási Napok'' ľendezvénysoľozat
költségeinek biztosításához

A napirendet ayfuzárt ülésen kell tárgyalni, ahatározatJrendelet elfogadásához egyszerufusiuósĺtęE
szav azattobb sé g szüks é ge s
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság v é|emény ezi

Határ ozati jav aslat a bizottsźtg szźtmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĹiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ásáń.



A rendęzvény első napjźtn délután, 14.00 órától 17.00 őráig e|őadások megtartásĺĺĺa kerül sor.
Résztvevők: ĺlnkoľmányzati vezetők, képviselő-testülęti tagok, nevelési-oktatási intézmények
vezetőí, helyettesei' keľületi munkak<jzĺisség-vezetők, éľdeklődő pedagógusok. Az Apźrczaí
Kiadó Budapesti Központja a helyiséget ingyen binositanáarendezvény első napjźlta.

A második napon keľülettink kĺlzoktatási intézsnényeiben mĺĺhelyfoglalkozásokat (4 db)'
bemutató őrákat (15 db) és hozzájlłk kapcsolódó előadásokat (7 db)' valamint az eloađás
anyagáĺa épített tréning foglalkozást szeľvezĹink kerületĹink óvodapedagógusai és
pedagógusaiÉszére. Arendenény második napjátakozoktatási intézményekben tartanánk, a
programok költsége 1 .297 .200.- Ft-ba kęrülne.

Javasoljuk a renđezvény ktiltségét a 11201 cím dologi előirányzatábőI biztosítani,
költségvetés módosítással az intézmények költségvetésébe a mellékelt táb|ázatban foglaltak
szerint.

Intézmény

Személyí

juttatds (Ft)

TB jórulék

(Ft)

Dologí

kiadds (F)

KINCSKERESO Napkäzi Otthonos

óvoda

73.600 17.900 s7.000

Práteľ Altalános Iskola 55.800 13.600 84.900

Losonci Téľi Altalános Iskola 174.400 42.s00 86.700

Vajda Péteľ Enek.zenei Altalános és

Spoľtiskola

60.800 14.800 78.500

Molnáľ Feľenc Magyaľ.Angol Két

Tanítási Nvelvű Általános Iskola

67.200 16.400 100.100

Németh Lászlő Altalános Iskola 0 0 27s.000

Jĺózsefuáľosi Zeneiskola 0 0 22.000

Józsefváľosi Nevelési Tanácsadó 0 0 40.000

Lakatos Menyhéľt Józsefvárosi

Általános Míĺvelődési Kiizpont

0 0 16.000

Az ĺjnkormźnyzat k<iltségvetésének módosítása a |912009.(V.06.) önkormĺĺnyzati rendelet l.
mellékletének 16. pontja alapjan a minősített szavazaffiobbséget igénylő kérdés. A
kĺiltségvetés módosítása a képviselő.testület át nem nlhazhatő hatásköľébę tartozik.
FigyelemmęI az Öĺ,. 10.$ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakĺa, az a|ábbi hatźrozati
j avaslatot terj esztem elfo gadásľa a Képviselő -testiilet elé.



IIa.ľÁnozn.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt hogy

t./

a.l a f0!1. novembet 22-23. napjĺán megtaľtásra keľülő Józsefuaľosi Kö'zoktatási Napok
költségére !.297,2 e Ft-ot biztosít, ezért az tĺnkoľmanyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás
LI}O| cím dologi e|őírtnyzatán beliil az egyéb kiadási előirtnyzatát l,297 ,2 e Ft-tal csökkenti
és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás e|őirźnyzatát 1.297,2 e

Ft-tal megemeli.

b./ a TÁTIKA Napközi otthonos óvodáho z gazdasági|ag tartozó KINCSKERESO Napkĺizi
otthonos óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szeľvi támogatás e|óírtnyzatát 148,5 e Ft-
taL, a kiadási személyi juttatás előitényzatát 73,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jĺáľulékok

e\oíráĺyzatát I7,9 e Ft-tal, dologi e|oirźnyzatźLt 57,0 e Ft-tal megemeli a kozo|<tatási napok
r endezv éĺysorozat költsé ge címén.

c./ a NémethLászIő Általáoos Iskolához gazdaséęí|agtartoző Práter Altal'áoos Iskola 71500-
04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás eIőirźnyzatát 154,3 e Ft-tal, a kiadási személyi
juttatás e|őirźnyzatát 55,8 ę Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok eloirtnyzatát 13,6 e Ft-tal,
đologi e|oitáĺyzatát 84,9 e Ft-tal megemeli akozol<tatási napok ľendezvénysorozat költsége
címén.

d./ a Németh Lász|ő Általĺínos Iskolához gazdaságilagtartoző Losonci Téri Általrĺnos Iskola
71500-03 cím bevételi feliigyeleti szervi támogatás e|óirźnyzatát303,6 e Ft-tal megemeli és a
kiadási személyi juttatás e|óirźnyzatát 174,4 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jaľulékok
e|óirźnyzatźLt 42,5 e Ft-tal, dologi e|óirźnyzatát 86,7 e Ft-tal megemeli a kozoktatási napok
rendezvénysorozat költsége címén.

e./ a Németh Lász|ő Általĺínos Iskoliĺhoz gazďaságilag lrrrtoző Vajda Péter Ének _ Zenei
Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi feliigyeleti szervi támogatás e|őirźnyzatát
|54,I e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás e|őitźnyzatát 60,8 e Ft.tal, munkáltatót
terhelő jaľulékok e\őirányzatát |4'8 e Ft-tal, dologi elóírányzatźLt 78,5 e Ft-tal megemeli a

közoktatási napok rcndezvénysorozat költsége címén.

f./ a NémethLász|ő Altalanos Iskolához gazdaságíIagtartoző Molnaľ Feľenc Magyar _ Angol
Két Tanítási Nyelvĺĺ Általanos Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szeľvi tiámogatás

elófuźnyzatát 183,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirźnyzatat 67,2 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő járulékok előkźnyzatát 16,4 e Ft-tal, dologi e|őirányzatát 100,1 ę Ft-tal megemeli a
kĺizoktatás i nap o k r endezv énys orozat kö ltsé ge címén.

g./ a Némęth LászLő Általanos Iskolához gazdasági|ag tartoző Zeneiskola 71500-09 cím
bevételi felügyeleti szervi támogatás előkźnyzatát és kiadási dologi e|oírtnyzatát22,0 e Ft-tal
megemeli a kijzoktatźtsi napok ľendezvénysoľozat ktiltsége címén.

h.i a NémethLász|ő Általanos Iskolához gazdaságíLagtartoző Nevelési Tanácsadó 71500-08
cím bevételi felügyeleti szęrvi tćrnogatás eLóírźnyzatát és kiadási dologi előirźnyzatát 40,0 e

Ft-tal me geme li a ko zoktatási nap ok rcnďezĺ, énys orozat kö lts é ge címén.

i./ a Németh LźszIó Általanos Iskola 71500 cím bevételi feltigyeleti szervi támogatás

e|őirźnyzatát és akiadási személyi juttatás e|oirźnyzatát275,0 e Ft-tal megemeli a kĺjzoktatási
napok rendezvény sorozat költsége címén.



j./ a Németh LászIő Altalános Iskolához gazdasági|ag tartoző Lakatos Menyhéĺt Józsefuaľosi
Altalános Miívelődési Központ 71500-01 cím bevételi feliigyeleti szervi támogatás
eloítźnyzatát és kiadási dologi eIőirźnyzatát 16,0 e Ft-tal megemeli a kozo|ďatási napok
rcndezv énysorozat kciltsé ge címén.

2./ felkéri a Polgármesteľt, hogy az önkormányzat költségvetéséľől szóló ľendelet következő
módosításĺín á|, a hatźnozatban fo glaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźxídő 1. pont vonatkozásźhan}}Il. novembeľ 3.

2. pont vonatkozás ában az önkormĺĺnyzat költségvetésének kĺjvetkező
módosítása.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgá|tatási Ügyosztály, Pénzügyi
Ugyosztá|y

Budapest, 201 1. október 14.

polgármester
Töľvényességi ellenőrzés:
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a jegyzóÍ,helyettesítő a|jegyzo / 

2011 

''.T 
2 4.


