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Budapest Józsefváľosi onk ormänyzat
Képviselő-testület e számár a

Előterjesztő : Santha Péterné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. 09.20. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a szakmaĺ, tanügyigazgatási ĺnfoľmatikai feladatokľa fordíthatĺĎ állami
támogatás felhasznál ására
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Határ ozati j av aslat a bizottság' szćtÍnźfi a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźůtatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te stü letnek az e|óteri e sztés me stár sv a|ás át.

Tisztelt Képviselő.testület!

Magyaroľszág2012. évi központi kĺiltségvetéséľől szőIő 20|l. évi CLXXXVIII. törvény 8.
számű mellékletének 5. pontja a|apjźn a teleprilési önkormanyzatok az á|ta|llk fenntaľtott
általános iskolfüban meglévő informatikai berendezések korszenĺsítésére, az aL*'ređítáIt
iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére ttlmogatást igényelhetnek. A
noľmatíva összege I.750 Ftlfőlév.

A támogatási összeg 50%-at a köznevelési feladatellátási kötelezettség źilam źita|i ellźÍásához
szükséges, ađatszolgá|tatásra alkalmas követelményeinek megfelelő akkľeditált iskolai
adminisztrációs és rigyviteli szoftverek beszetzésére és fęnrltartására kell fordítani' A
tźmogatás másik felét aZ általános iskolríkban meglévő infoľmatikai beľendezések
korszeľűsítéséľefordítharjakazíntézmények.

A Józsefuáľosi onkoľmźnyzat kötött felhasznáIású normatívaként 4.688.250 Ft támogatásra
volt jogosult a költségvetés tervezésekoľ, mely összeg a 2012. évi kĺĺltségvetés működési
cé|tartalékfua|eÍttervęzve. Az ápľilis és július havi normatíva felülvizsgál|ata és a lemondások
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utźĺn a kötött felhaszntiétsú állami tźlmogatás ĺisszege 4,642,5 e Ft, melynek 50Yo-a az
iskolaadminiszhációs szoftveľ hasznáIati đíjára, másik 50oÁ-a informatikai berendezésęk
korszenĺsítésére foľdítható. A tĺĺmogatás összegének fe|hasznźiási határidej e 2012. december
3I. záłőnap' elszámolása a költségvetési beszámolóval egyidejrĺleg tcjľténik. Az év végi
maľadványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatási ĺjsszeg másra nem
foľdítható.

A tźtmogatási ĺisszeg az iskolai |étszźtm aLapjźnkerül felos ńásra úgy, hogy aPrátęr Általanos
Iskola vtan' járő állami támogatást a jogutód iskola kapjameg az alábbiak szerint:

Javaslom az iskolai előirźnyzatok módosításat cé|jelleggel a szakĺnai tarúgyigazgatási
infoľmatikai feladatok kötött fe|hasznáLású állami ttnnogatása címén, melynek felhasználása
50%-50% arányban szoftverhaszná|ati díjra és informatikai berendezések koľszeriĺsítéséľe,
beszerzéséľe tĺjľténhet 20 If . dęcembeľ 3 1 -ig.

Fedezete a I1'I07-0I általános és mfü<jdési céltartalékon belül, szahnai tanigyigazgatási
informatikai feladatok kötött fę|hasznáIású noľmatíva eloirźnyzata címen rendelkezésre á1l.

A Képviselő-testtilet hatásköľe a helyi önkormányzatokő| szóló törvény 2. s (2) bekezdésén
alapul.

Kérem az alźhbí hatźr ozati javas lat elfo gadás át.

Intézmény
Szoftveľ használati díj

eFt

lnformatikai berendezések
korszeľiĺsítése fordítható

ässzeg eFt

Deak Dirík Altalanos Iskola 337,7 337,8

Lakatos Menyhért Józsefuáľosi
AMK 206,5 206,4

Losonci Téľi Altalanos Iskola 5r0,2 510,1

Németh LászLő Altalános Iskola 382,6 382,7

Molnáľ Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvú Általános Iskola

4r4,5 414,4

Józsefuaľosi Egységes
Gyógypedagőgíai Módszertani
Központ és Altalanos Iskola

68,5 68,5

Vaj da Péter Ének -zenei Altalanos és
Sportiskola

40r,3 401,3

Osszesen 2.321,3 2.321,2

Mindiĺsszesen 4.642,5



Hĺ,ľÁnoz.ą'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. biztosída az ok<tatási iĺtézmények részére a szakmaí, tarfigyigazgatási informatikai
feladatok támogatására a feltiintetett összegeket, melyet az intézmény a meglévő
informatikai berenđezések korszeriĺsítésére és akkľeditált iskolai adminisztrációs és

ügyviteli szoftverek beszerzésére és ezek műköđtetésével ĺisszefiiggő kiadásokľa
fordíthat az a|ábbíak szerint:

Intézmény
szakmai, taniigy igazgat á s i
informatikai feladatokra

foľdíthatĺí tisszeg eFt

Deák Diak Altalĺános Iskola 675,5

Lakatos Menyhért Józsefuaľosi
AMK 4r2,9

Losonci Téri Altalanos Iskola 1020,3

Németh Lász|ő Általĺínos Iskola 765,3

Molnaľ Ferenc Magyaľ-Angol Két
Tanítási NyelvÍí Áltďanos Iskola

828,9

Józsefuáľosi Egységes
Gyógypedagőgíai Módszertani
Kĺizpont és Altalanos Iskola

137,0

Vajda Péteľ Ének-zenei Általános és

Spoľtisko1a
802,6

Osszesen 4.642,5

a.l az onkormĺínyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 1107-01 cím múködési
általĺĺnos és céltaľtalékon belül a miĺköđési céltartalékon belül a sza|<nai

tarúgyígazgatási informatikai feladatok kdtött felhasználású állami noľmatíva
e|őirźnyzatát 4.642,5,- Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejtileg a kiadás 11108-02 cím
műkĺjdésrę átadott pélueszkoz źů|an.háztartáson belülre, ęzen belül saját költségvetési
szeľvek felügyeteti működési tárnogatása előiľányzatát, ugyan ezen <isszeggel

megemeli.

b.l a Deák Diak Általanos Iskola 7I5OO-O2 cím bevételi támogatások saját

költségvetési szervek műkcjdési feliigyeleti szeľvi tĺĺmogatása eIőírttnyzatát és ezzel
egyidejrileg a kiadási dologi e|őirźnyzattú 675,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli
szakmai tarngyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami
támogatása címén, melynek felhaszĺtiása 50%-50%o arźlnyban szoftverhaszĺtl|ati díjra
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és informatikai berendezések korszenísítéséľe. beszętzésére foľdíthatő 2012. december
31-ig.

c.l. a Lakatos Menyhén Általanos Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi
támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatäsa
eloirényzatát és ezzel egyidejríleg a kiadási dologi eIőfuényzatát 412,9 ę Ft-tal
céljelleggel megemeli szakmai taĺigyigazgattsi informatikai feladatok kötött
feIhasznźiású állami trímogatása címén, melynek fe|hasznáIása 50%-500Á aľtnyban
szoftverhasznáLati díjra és informatikai berenđezések korszenisítésérę, beszerzéséte
fordítható f012. december 3l-ig.

ď.l a Losonci Téri Általanos Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját
kĺiltségvetési szervek mfütjđési felügyeleti szeľvi ttmogatása előirányzatát és ezze|
egyidejiĺleg a kiadási dologi előktnyzatát I.020,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli
szakmai tarúgyigazgatási informatikai felađatok kötött felhasználású á||arni
támogatása címén, melynek fe|haszná|ása 50%-500Á arźnybarl szoftverhaszná|atí dijra
és infoľmatikai berendezések korszertĺsítésére. beszęrzéséľe fordíthatő 2012. decembeľ
31-ig.

e./ a Németh LźszIő Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját
költségvetési szervek mfüödési felügyeleti szervi ttlmogatása eloiráĺyzatźĺt és ezzel
egyiđejűleg a kiadási dologi eIoirźnyzatát 765,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli
szakmai tanigyigazgatási informatikai felađatok kötött felhasználású állami
támogatása címén, melynek fe|hasznźiása 50%-500Á arźnyban szoftverhasznáIati dífta
és informatikai beľendezések koľszenĺsítésére, beszerzésére fordÍthatő 2012. decembeľ
31-ig.

f./ a Molnaľ Ferenc Magyar _ Angol Két Taĺĺtási Nyelviĺ Általanos Iskola 71500-05
cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek mfüodési feltigyeleti szeľvi
tźtmogatźsa e|őfuányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadási dologi e|óirźnyzatát 828,9 e
Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tarĺugyigazgatásí informatikai feladatok kötött
fę|haszná|ású állami támogatźsa címén, melynek fe|hasznźůása 50%-50%o aránybaĺ
szoftverhasznéiati díjľa és infoľmatikai beľendezésęk korszeľűsítésére, bęszętzéséte
foľdítható 2012, đęcember 31-ig.

g.l a Jőzsefuárosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszeľtani Kĺizpont és Általános
Iskola 71500-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervęk múködési
felügyeleti szervi tttmogatása elóirźnyzatát és ezzel egyidejű|eg a kiadási dologi
e|óirányzatát 137,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanugyigazgatási
informatikai feladatok kötött felhasználású állami tánogatása címén, melynek
felhasználása 50%-50% aráĺyban szoftverhasznáIati díjra és infoľmatikai
berendezések korszeľűsítésére. beszęľzésére fordítható 2012. december 31-is.

h./ a Vajda Péter Ének _ Zeĺeí Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi
támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása
e|őfutnyzattft és ezzel egyiđejű|eg a kiadási đologi e|őirźnyzattú 802,6 e Ft-tal
céljelleggel megemeli szakmai tanigyigazgatási informatikai feladatok kötött
fe|hasznétlású állami támogatása címén, melynek fę|haszná|źlsa 50%-50%o aráĺyban
szoftverhaszná|ati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszeľzéséľe
foľdítható f0I2. decembeľ 31-is.



3. felkéri a polgármestert, hogy a kclltségvetésről szóIó ľendelet következő módosításźnźi
a hatáĺ ozatban fo glaltakat ve gye fĺ gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatt dő: I-2. pont esetén f0I2. szeptember 20.

3. pont esetén 2012. december 31.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosztály
Intézm ényfelü gyeleti Iľo d ao Pénzĺi gyi Ü gyosztály, kiilts égvetési szeľvek v ezetői

Budapest, 2012. szeptembeľ 10.
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