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Tĺsztelt Embeľi Erőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkormányzat Képviselő-testtilete f39/2oo8' (rV. 30.) szálmtl
hatźrozatźtban döntĺjtt arról, hogy közművelődési megállapodást köt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat-
ta| az onkormányzat közmĺĺvelődési feladatainak végrehajtása érdekében. A szerződés zo-os. mĺ;us 6-án
hatźrozat|an időre kertilt a|źńrásra, melynek keretében a Felek együttmtĺködnek a felnőttképzés, a pályakor-
ľekció teľületén, főleg a felnőtt polgárok érdekében. A Társulat tehetséggondozó versenyeivel, szakköreivel,
bemutatóival támogatja a felnövő józsefuáľosi geneľáció felkészítését és programokkal fejleszti műveltségti-
ket az egyetemes kultura étékeinek közvetítésével. A megállapodás szerint a Tĺársulat nem részesti| anyagi
támogatásban.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat évtizedek óta jelentős szeľepet t<jlt be amagyar kultura, tudomány
megismeľtetésében, népszenĺsítésében. A Tĺáľsulat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló az e|őterjesz-
tés mellékletét kép ezi.
A 2008-ban kötött megállapodás keretében a Társulat vállalta, hogy
- tudatos oktatási, felnőttképzési stratégiával, munkaerőpiaci, pályakorrekciós célú képzései számának
növelésével hozzźĘźtru| a jőzsefvźtrosi polgárok jobb foglalkoztathatóságához, egyéni versenyképességük
növeléséhez,
- részt vesz a kulcskompetenciák (idegen nyelv-, informatikai ismeretek) minél szélesebb körÍĺ erősíté-
sében, főképpen a józsefuárosi felnőtt polgárok k-örében, melyet kiilönböző felhívásokkal juttat e| az érintet-
tekhez (ilyen a TIT KalmárLász|ő Matematika Veľseny, acsi||agászati szakkör és nyári Łábor),
- vál|aljaahátĺényos helyzetrĺek felnőttképzését, különösen a demográfiai megkülönböztetésből vagy
életheýetekből adódóan a társadalmi perifériĺáĺl élők munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítését a cél-
csopoľtnak megfelelő progľamok kidolgozásával,
- tehetséggondozó versenyeivel, szakkcireivel, tĺĺboraiva|, kiźi|ításaival, folyóirataival, természeti be-
mutatatóiva| tźmogatja a felnövekvő józsefuáľosi generáció szakmai felkészítését, bővíti látóköľüket az eu-
rópai uniós polgári és magyar állampolgári ismeľetek źltadźsáva|, fejleszti miĺveltségtiket az egyetemes kultu-
ra értékeinek közvetítésével (ennek során megszervezésľe került a Kutatók és a Múzeumok Éjszakája, az
|Jrhajőzás és a Csillagá szat napJaprogramok),
- vállalja szakirányu akkreditált programjaival a VIII. kerületi közművelődésben dolgozók kötelezo
továbbképzésének magvalósítását, a kiłzszférában dolgozók kötelező továbbképzéseinek megvalósítiását, a
közszférźtban dolgozók idegen nyelvi képzéseit,
- a TIT folyóiľatok - Elet és Tudomány, Természet Y1|árya, Valóság - ľemittendáinak térítésmentes
átadásźxa|tźtmogatja a keľĹileti köznevelési intézményeket, nyugdíjas klubokat, józsefuárosi rendezvényeket,
a tehetséges kerületi diákokat, tudományos diákköröket, szakköľöket.

A Táľsulat 20|4. évben a fudományos ismeretterjesztés területén csillagászati témakörben bemutatókat tar-
tott, a tehetséggondozás tertiletén tantźrgi vetélkedőket szervezett. illetve felnőttek részére idegennyelv-
tanfolyamokat indított és nyelwizsga rendszeft míĺködtetett. Mindezek mellett azELTE mrĺvelődésszervező
szakos hallgatóinak gyakoľlati felkészítését is elvégezték.
Fentiek a|apján javasolom a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 20|4' évi beszámolójának elfogadását.



II. A beteľjesztés indoka
A megállapodás 9' P9ntja előíľja, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat évente egyszer írásos be-
számolót juttat e| az Önkoľmányzatrészére.

m. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy az onkoľmányzat e|fogadja a Tudományos Ismeretterjesztő Trársu|at szerződés a|apjźn
végzett munkáját. A döntés pénziigyi fedezetet nem igényel.

rV. Jogszabályi köľnyezet
A Budapest Főváros VIII. keľü|et Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és
Míĺkĺ'dési Szabźůyzatźról szóló 36/20|4. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 2. |.7. pontja szerint
az Emberi Erőfoľrás Bizottság dönt az onkormányzatköznevelési, közművelődési, kulturális, sport, egés-
zségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása trárgykörbe tarĺoző szeľződéses partner tevékenységé-
ről szóló beszámolójának elfogadásĺáról.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

./2015 év. (XII.2.) szźlmű Emberi Erőfonás bizottsági határozat:

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Tudományos Ismeľetterjesztő Társulat 2014. évi
tevékenységéľől szóló beszámolóját.

Felelós: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 2.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététel módjá.
ra: honlapon
A döntés végľehajtását végzo szervezetiegység: HumánszolgźL|tatásiÜgyosztály

Budapest, 2015. november 23.
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* ?,edĺnnťłłtyas ls?neł.etŕerjeszĺii TtÍľsłł]ał (Butĺape'sĺ, L,ilI. Broĺ$, Sĺŕ'ł.łĺĺaľ u. ! ő.; ki,iz:xi'!i,tlł.í,ił: j

megaĺĺapĺldós keľeĺěben \}égzełt 2{)] 4. łvi ĺevéken};stgěrőĺ

,A n:egállapĺldás keľetében a TIT vállalta tiłbbek kŐzoĺi:

ĺ. Részt vett a kulcskornpetencíák iidegen n1..eĺ.t-, inŕi:rnrĺiĺřkai isnreľeteiĺ) ::',l1ĺ:ĺi:

szélesebb kcjrű ęrősítésében. Íöképpen a jĺlzsefi'áľosi polgáĺok kĺ1ľébeĺ:'

2. Telretséggondozo veľsenYeir.e], szakkoĺeivęl. táboľaival' kiíl3iítaŤsaivaĺ, tbĺ3.*iĺĺllĺiir'łli"

természeti benrutatóival tanrogaĺia a felnolękvo józselváľĺ:si' geneľził:i,ťl sľĺ'il;li'"'ĺi:

ťel készítését az eg};eteĺnes ku ltúľa éltékeilrek k özveĺítéseve}

3' VáIia]ta szakiľán-vú akkređitált pľoľľaĺxjaival a V1ĺI. keľĺiieli k'özmiil'eĺÔĺj*shtĺl

ĺio|gozók kĺltęlező tor'ábbképzćseinek lrregr;aJósítását' a kozszťóľában ĺloig+r-ok iĺ"i:lĺ:ĺi:

n1,.eh.i képzeseit

ą. Á. 'rIT ťol,voiratok _ Élet és T.uc|ornátv. Temrćszet trrilága. Val*ság _ ĺe*r!1re:tciiii:a]i

tćľítćsmerrtes átadásával tánrogatta a keľületi oktatási i:iićz.mé;:yek*i" *3,i'igĺ:ílas

klubokat, jĺizse'tVáľĺ:si rendezr,ényekeĺ, tehetséges keriilet.i diĺtk'*kĺlĺ,

2Ĺ}1'ĺ. évben éz alábbi renđezvény'ck' pĺoeľamok keľűiĺek lebonyo}ításĺa"

RENDEz\iĐ}i}.
i Piałletáriulrr eióaijások
i Planetáľium

nvelvtaní,c]va:ll
KutatÓk 'Eiszakáia íj

fuIťrzeu:rrok Ei szakáia i lr cĺ r'.;" t: oq}

cveĺĺ:eknan {-1n

nap'|a {iĺ,iayen*s
i Kahrráľ Lász1ő Ma.t*n:atika Vi]t.sci}(,

T1T Buđapesti Pjanetaľium csil lasásza1i nr.ĺu.i táboĺ
I]]ELC nveivvizs

I1T T,Ę-I,C

Urhajozás ltapia {ing}.,el':cs l

FlR: 0ĺl5iń-2Üt'}8
N-l'',ĺ !{: h] -ł00 f 2íl. j0 l 4
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A lendezvęnyek, eloadasok látogatása teľélr a YIĺĺ' kerĺileti ]akosck ::ćszvát*ii aľait:."r'ĺl ĺ.i i i i
Budapesti Planetárir.rnrban tar.tclĺt eĺĺíadások (1494,) , a n-r,el1.tanfcll1,.amolĺ {11 9ĺ+1. vz'j,.::::i'ĺii' ł:.

&,{úzęł-lmok Éjszakáia (69lo) ľendezl'ény-en r,o]t a legma.qasabb 20i4. ór.{:en.

Á ]l1. a kulcskoi:rpęťetrciák (idegen n1,.elv) injnel szélescbb koľĹi ľr*síĺćsł: L,łĺ'ł''z

i{yelvvizsgakozpontotl' keľesztril n-velr,taníoi-vamokat és ny.elvvizsgákaĺ sz*'ivťl'ťii. ij

n3.eir,ĺanĺol.van:Ion a VIII. kenileti latr<osok ľészvételi atánr.a l j 9íl -*s. fi ł1zgj1:yi7-5sák{-,",i,] '] 
.il.-

os volt.

'I'el.letsćggondozás teľén évente liregľenclezésľe keľĹĺi a TIT Ka]niäľ l-ászió Ł4'aĺ*l;:eii!ĺĺti

VĐľselly. A TIT Budapestí Planetáľiuĺnban csillagászati szakkdĺ és csillagász.:ati nyźii; :łii:ł::

keľiilĺ *]ęgs7-ęľVezésľe, illetve év kijzben számos ing-vel,les pľogľäĺI}i}ĺl vejrłĺt*k t.łisz:- i:'ĺ

éldeklijđok: Kutatók éjszakáją hĺÍúzeumok éjszaká.ja, Üľhajózás ĺ:zrłja. Csiliagász-z:1 ilłip;'i.

Gy*ľekľlap.

A mcghiľdetett szakiľányťl akkľeđitált pro.*ramok az elmťlĺÍ ér,eklrelr éľđeklłjĺlćs hiłi::;.i;lłilĺ:

ciĺnaľadtak.

'.\ ?ĺT ibi}'ĺiÍĺatokat ?014' ér,ben is téĺí{ésmel-}tesen biztosĺtĺlĺtuk az {iĺ:koľmán\.f.ź\'|.'. vłĺiĺl.ĺ::'ii:i ĺi

keľťĺieti á]1aláno s i skolák' n"vugdíj as k] rrbok ĺ:észćľe.

.Ą Tĺ}. az épített kornyezet őrzése és ápo}ása keľeté.beir sa^iát eľiibŕij .{.enntĺH'tiłr łi:i.;;ľl,;ii.

ĺ:.lel1,.ek a hel1'i r'áľoské}reť szćpíĺik.

ĺ\1ł.x}íľoĺt T*donrányos ĺsmeľetteľjeszĺcl Társulat képvise}ö.ie n}'jlatkozĺ:m, hĺ.lgy j:.łiéľĺr:śĺ:.l'Ĺi:ik

::em á1l csőĺJ és fe]száin'olasi eliaľás alatt.

ĄlLłlíľoĺt Tudonrányos I'smerelteljesztő Társiilai i<épviseÍĺlje i}},''ilť'{k*Ź*tll.

in|éz-mélt1'iinknek béľleti dí-i tartozása nem áli fenn az Ĺĺnk'oľlllán1,.zĺł'.{.źal s;łenrŁ:e31. il..e.ll

ni.*gáliapađásulk sincs.

F!]t: ÜÜ5lo-2()ĺ)ĺl
Nivji''t: ľ]-ÜÜ0226źÚ'! 4
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A}iriirctĺ Tudomĺĺrryos Tsmeľetteľieszlo Táľsulat képvíse}ője nyilatkozan:, hĺ:g1' iľ:ĺćz:rnć'ĺi.l.ii*Ĺ.

ĺlem kéŕ és nem, kapott támogatást łlz ĺlnko'ľmáĺłyz'attól.

.Ąĺłtlíľott Tudományns Ismeľette{eszto Táľsulat kćpviselője ny.ilatkozon,r. hogv il;ĺeľ..*,rćn"l.ii:r!ĺ

ĺegiszťrált onkéntes Íbglalkoztató. 26 ĺegisztľált ölrkéntesiink köz.ĺil:i fĹi vlll. lĺęĺĺilgji iai.oĺ;'

Kćľj Ĺik beszámo] ónk' Szí\:e.c tudol"rrásul vételét"

iśr;ĺ.ĺĺr;rest. 20i 5' nor'enrbeľ 24.

{.Iđr'ĺ:zletĺe}:

f--.i ,"-
'-{--:ű'. 'í-'ľ,""

Piš.Üt.h llsz.iel

igazgahi

ĺ;iR: (l0jl6-2(iii8
N !ĺ l'i : [-i}00:26,.j{} : 1


