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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati jav as|at a bizot1ság számźtr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügvi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestárcv a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közoktatásról szóló többszĺjr módosított |993. éví L)oilX. törvény 36.$ (1) bekezdése
értelmében a közoktatási intézmények és fenntaľtóik, valamint a pedagógusok munkáját,
továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai
szo|gá|tatások segítik. A kĺjzoktatási törvény meghatáĺozza, hogy a pedagógiai szakmai
szo|géitatásokat az i gényeknek m e gfe l elő en kell szerv ezĺi.

A pedagógiai-szakmai szol'gáItatźls feladatát, feltételeit.pedagĺĎgiaĺ éľtékelés, szaktanácsadás,
pedagógiai tájékoztatás, igazgatási, pedagógiai szo|gáltatás, pedagĺĎgusok képzése,
továbbképzése, tinképzése, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, tanuló tájékoztatól
és tanácsadó szolgálat- aKt.36.$ (2) bekezdése valamint a10l|994.(VI. 13.) számu MKM
ľendelet szabá|yozza.
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Jogszabályban előírt pedagógiai szakmai szo|gá|tatás feladat-ellátási kötelezettségének
teljesítése céljából az oktatási és Kulturális Bizottság 1512007. (I.29.) oKB sz. hatźrozata
alapján kerĹiletiinkben |7 intézmények közötti szakmai munkakĺizösség és egy
tarúźr gy gondo ző míikö dik.

A munkaközösségek éves munkaterv alapjźn, a munkakĺizösség vezető irtnyitásáva|
dolgoznak. Tevékenységfü egyik része a tanulmányi és tehetséggondozĺĎ versenyek
előkészítése, szewezése, bonyolítása kerületiink tehetséges tanitvźnyai részére. Az elmúlt tanév
tapaszta|atai a|apjánkb. 90 kerületi és főváľosi veľsenyen szerepelnek tanítványaink, több mint
1300 tanulót készítenek fel a pedagógusok. A versenyeken kívül, jelentős reĺdezvény az

,,Éneklő lfiúság'' hangverseny, melyen ebben a tanévben minősíteni fogiák a kb. 440 f('
tanulóból álló iskolai kórusokat.

A veľsenyekĺe a helyszint oktatási intézményeink biĺosítják. A versenyfeladatokat, a javítást,
éľtékelést, keľĹilettink pedagógusai végzik. A vendéglátő intézmények a feladatok javítása alatt
tartalmas és vidám ctlték, filmvetítés stb.) programokat szerveznek a gyerekeknek.

A munkaközösségek tevékenységének másik része a pedagógiai tájékoztatás. A
munkakĺjzösségek évente 90-95 foglalkozást taľtottak annak érdekében, hogy a modern
pedagógiai módszereket, a tĺirvényi változásokat megismerjék kerülettink pedagógusai.
Számtalan foglalkozást és bemutató őtát tartunk egymás módszereinek a bemutatása
éľdękében. A munkaköztĺsség vezetőí rendszeresen részt vesznęk konferenciákon,
kiállításokon) az otĹ szerzett ismereteket megosztjak a kollégrákkal a foglalkozásokon. A
naprakész tájékońatás érdekében közvetlęn elektľonikus kapcsolatot taľtanak valamennyi
kerĹileti intézménrlyęl és a pedagógiai szakmai szo|gá|tatőval. A pľogľamok szervezésével
kapcsolatos információkat folyamatosan és naprakészen továbbítják a tanév soľán
(versenynaptár, eredmények, továbbjutók, nevezések, stb.).

Pedagógusok képzésének, iinképzésének segítése' szeľvezése az aktualitások és igények
figyelembevételével mindig a kiemelt feladatok ktizĺjtt szerepel. Pedagógusok képzésének,
önképzésének segítése, szervezése az aktualitások és igények figyelembevételévęl sokkal
hatékonyabb és kĺiltségtakaľékosabb ha helyben szervezett rendezvényen töľténik. A
pedagógusok képzésének kerületi formában töľténő szervezése azért is bír nagy jelentőséggel,
meľt a pedagógus továbbképzésre kapott kötött ťe|haszná|źlsú noľmatíva 20l2-ben (10.500.-
Ftlfőlév-ről, 6.300.-Ft/főlév.re) közel a felére csĺikkent, miközben a képzések és konferenciák
részvételi dija ęmelkedett. Ez azt jelenti, hogy a keľületi pedagógusok kevesebb
tovźlbbképzésen-képzésentuđnakrésztvenni.

A munkakĺizösségek múködéséhez sztikséges k<iltségek, valamint az általuk szewezett
foglalkozások, képzések és versenyek költségei a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében,
céljellegrĺ fe|használás címén, a kerületi munkakĺizĺisség-vezetőt foglalkoztatő intézmény
ktiltségvetésében kęrĹilt meglervezésÍe az elmúlt évękben. A 20|2-es költségvetési évben
átcsopoľtosítással szeretnénk ezeket kĺiltségeket biztosítani a mfüödéshez. A I7
munkakĺjzö ssé g éves műkĺldési költsé ge 20 l}-ben 5 .7 02,3 e F t.

Javasoljuk a munkaközösségek mfüödési k<iltségét a |I20I cím dologi elĺĺirźnyzatábő|
biztosítani, költségvetés módosítással a munkakĺizösségek vezetoít foglalkoztatő intézmények
kĺiltsé gveté s éb e a me l l ék ę lt táb|ázatb an fo gl altak szeľint.

Intézménv
Személyi

Íuttatás (Ft)
TB jdrulék

Et)
Dologi

kiaďds Gt)
KINCSKERESO Napkĺizi otthonos ovoda 0 0 161.s00

Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 0 0 27.600



Práter Altalános Iskola 302.400 73.s00 s54.900

Losonci Téri Altalĺínos Iskola 410.200 99.700 889.700

Vajda Péter Enek-zenęi Altalános és
Spoľtiskola

306.000 74.400 626.500

Molnĺár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
NvelvĹi Altalános Iskola

780.600 r 89.700 1.140.600

Németh LászIó Altalĺĺnos Iskola 0 0 6s.000

A Képviselő-testület 24112011. (V. 19.) számíhatározatával úgy döntött, hogy 2011. július 20.
napjával a Jőzsefvźnos című hivatalos kiadvány kiadását, valamint az tĄság szerkesztését,
nyomdai eIőá||itástú, terjesztését és a szerkesztőség iľodai ügyfélszolgá|atát a Polgáľmęsteri
Hivatal tltjáĺIatja el. A Józsefuáros újsággal kapcsolatban a20l2. évi költségvętés2 millió Ft,-
hirdetési bevételt tarta|maz, melyben a reklámbevétel 10 Yo-akiadásként nem szeľepel.

A sajtóiigynöki tevékenységre, rovafrezetésre tervezett 350 e Ft átcsopoľtosítása szükséges a
dologieloírźnyzatő|aszociźtlíshozzájźlruláselőirányzatra.

Az otv. 10. $ (l) d) pontja alapjáĺ a költségvetés módosítása a képviselő-testület át nem
ruházhatő hatásköľéb e l.arto zik.

Kéremaza|ábbihatározatí javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testület úgy dönt hogy

r.l

a.l a20I2-es naptaľi évben miĺkĺjdő kerületi munkakĺizösségek éves költségére 5.702,3 e Ft-ot
biztosít, ezért az onkoľmaĺryzatkiadás 11201 cím dologi e|őirźtnyzatát 5.702,3 e Ft-tal
cs<ikkenti és ezze| egyidejrĺleg az onkormányzat kiadás 11108-02 cím múködési
felügye leti szervi támo gatás e|oir źtny zatát 5 .7 02,3 e Ft-tal me g eme li.

b./ a KINCSKERESO Napközi otthonos óvoda 60100-02 cím bevételi mfüödési feltigyeleti
szervi tź'tmogatźs e|oirźnyzatźlt és a kiadási dologi eLóirźnyzatát 16I,5 e Ft-tal megemeli a
20l2-es naptári évben működő keľületi munkakcjz<isségek éves k<jltsége címén.

c.l aKaticaBölcsőde és Napközi otthonos óvoda 60100-13 cím bęvételi miĺködési felügyeleti
szervi támogatás elóirźnyzatát és a kiadási dologi elóirźnyzatát 27,6 e Ft-tal megemeli a
2012-es naptźtri évben mfüödő kerületi munkaközĺjsségek éves költsége címén.

d.l a Práter Általanos Iskola 7|500-04 cím bevéteti mfüödési felügyeleti szervi tiĺmogatás
e|oirźtnyzatźLt 930,8 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirźnyzatát 302,4 e Ft.tal,
munkáltatót teľhelő jarulékok és szociális hozzźĄáĺulás előirĺínyzatát 73,5 e Ft-tal, dologi
e|őírányzatát 554,9 e Ft-tal megemeli a 20l2-es naptáľi évben mfüödő keľĹileti
munkakĺjzösségek költsége címén.

e./ a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi miĺködési felügyeleti szervi
támogatás e|óirányzatát, I.399,6 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás
előirányzatát 410,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzéĄźlrulás
e|oirźnyzatźLt99,7 e Ft-tal, dologi előirźnyzatát889,7 e Ft-tal megemeli a20l2-esnaptźtri
évben működő kerĹileti munkakĺizösségek költsége címén. 
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f.l a Yajda Péteľ Ének_zenei Általanos és Sportiskola 71500-06 cím bevételi mfüödési
felügyeleti szervi támogatás e|őirtnyzatát I.006,9 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi
juttatás e|oirźtnyzatát 306,0 e Ft-tal, munkáltatót tęrhelő járulékok és szociális hozzé|árulás
e|őitényzatát 74,4 e Ft-tal, dologi e|őirźnyzatźLt 626,5 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptárí
évben műktjdő kerületi munkaközosségek kĺiltsége címén.

g./ a Molnar Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási NyelvÍí Általanos Iskola 71500-05 cím
bevételi mtĺködési felügyeleti szeľvi támogatás e|oiráĺyzatát 2.|10,9 e Ft-tal, a kiadási
személyi juttatás előirźtnyzatát 780,6 e Ft-tal, munkáltatót terhęlĺí járulékok és szociális
hozzájáru|ás e|őiráĺyzatźú |89,7 e Ft-tal, dologi e|ókźtnyzatát I.140,6 e Ft-tal megemeli a
20 l}-es ĺaptáti évben mfü ödő kerületi munkaközö sségek költsé ge címén.

h./ aNémethLász|ő Általanos Iskola 7|5OO cím bevételi műkodési felügyeleti szervi támogatás
eloirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 65,0 e Ft-tal megemeli a20I2-es naptári
évben mfüĺjdő keľiileti munkakĺjzösségek költsége címén.

f .l a Jőzsefváros újsággal kapcsolatos rekliámtevékenység, hirdetés szewezés díjazźstra254 ę
Ft-ot biztosít, ennek érdekében az onkoľmányzat kiadás mfütjdési céltaľtalék 11107-01-es
cím, ezen belül az általános 1.artalék e|őiráĺyzatát 200 e Ft-tal csĺikkenti, a bevétel 11103
címíntézményi működési bevéte| _ áťa visszaigénylés _ előiranyzatát megemeli 54 e Ft-
ta|, ezze| egyidejűleg a kiadás 1 1 103 cím dologi e|őirźnyzatát254 e Ft-tal megemeli.

3.l a Jőzsefvtros újsággal kapcsolatos sajtótigynĺikségi tevékenység, rovatvezetés, tudósítások
készítése, újságírás feladat ellátásľa az onkoľmányzat kiadás 11103 cím dologi
e|őirtnyzatot 350 e Ft-tal csökkenti, ezze| egyidejűleg a kiadás 11103 cím munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájánl|ás előirányzatáiugyan ezen összeggel megemeli.

4.l felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetéséről sző|ő ľendelet
mó do s ítás án áI a határ ozatb an fo gl altakat v e gye fi gyel embe.

Fęlelős: polgármester
Hatátiďő:1-3. pont esetén 2012. mźltcíus22.

4. pont esetén az cinkormányzat költségvetésének következő módosítása

A dłintés végrehajtás át végzó szervezeti egység: Humánszolgá|tatási Ügyosztátyo Pénzügyi
Ugyosztály, Kultuľális lroda

Budapest' 2012. március 6.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
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