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Melléklet: 1db
Tisztelt Embeľi Eľőfoľrás Bizottság!

L Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testületef39l2008. (IV' 30') számil
hattrozatában döntott arróI, hogy közmrivelődési megállapodást köt a Tudományos Ismeretterjeszto Táľsulat-
tal (továbbiakban: Táľsulat) az onkormányzatkozmuvelődési feladatainak végrehajtása érdekében' A szeľ-
zodés 2008. május 6. napján határozatlan időre keľĺ'ilt a|áírásra, melynek keretében aFelek meghatároztźlk,

hogy együttmĺĺködnek a felnottképzés, a pályakoľrekció területén, főként a felnőtt polgárok érdekében. A
Társu|at tehetséggondozó versenyeivel, szakköreivel, bemutatóiva| támogatja a felnövő józsefuárosi generá-

ció felkészítését és programokkal fejleszti műveltségĺiket az egyetemes kultúra értékeinek kĺjzvetítésével. A
megállapodás szeľint a Társulat nem részesül anyagi támogatásban.
A Táľsulat évtizedek óta jelentős szerepet tölt be a magyar kultlira' tudomány megismeľtetésében, népszerű-

sítésében. A Társulat f01,5. évi tevékenységérol szóló beszámoló az e|őterjesztés mellékletétképezi,

A 2008-ban kötött megállapodás keľetében a Társulat vállalta, hogy
- tudatos oktatási, felnőttképzési stratégiával, munkaerőpiaci, pályakorľekciós célú képzései számźnak

növelésével bozzájtru| a józsefvárosi polgárok jobb foglalkoztathatőstrytlhoz, egyéni veľsenyképességiik

növeléséhez,
- résztvesz a kulcskompetenciák (idegen nyelv-, infoľmatikai ismeretek) minél szélesebb köríĺ eľosíté-

sében, fóképpen a jőzsefvtrosi felnőtt polgáľok kĺjrében, melyet különbĺiző felhívásokkal juttat e| az érintet-

te|<hez(ilyen a TIT Kalmár Lász|ő Matematika Verseny, a csi||agászati szakkoľ és nyáľi táboľ),

- válla|jaahátrtnyos helyzetiĺek felnőttképzését, kül<jnosen a demográťrai megkĺilönboztetésből vagy

élethelyzetekbol adódóan a táľsadalmi periférián élők munkaerő-piaci reintegľációjának elősegítését a cél-

csoportnak megfelelő pľogramok kidolgozásával,
- tehetséggondozó versenyeivel, szakköreivel, táboľaival, kiállításaival, folyóirataiva|, természeti be-

mutatatóival támogatja a fe|növekvő józsefuáľosi generáció szakmai felkészítését, bővíti látókörüket azeU-
rópai uniós polgári és magyaľ źilampo|gári ismeľetek átadásáva|, fejlesai műveltségtiket az egyetemes kultú-
ra értékeinek közvetítésével (ennek során megszervezésľe került a Kutatók és a Múzeumok EjszakźĄa, az

Űrhajőzás és a Csillagá szat napjaprogramok),
. vá||a|ja szakirányú akkreditált progľamj aiva| a VIII. kerĺileti közművelődésben dolgozók kötelező

továbbképzésének magva|ősítźsát, akőzszférźlban dolgozók kötelező továbbképzéseinek megva|ősítását, a

kozszfér áb an do l gozók idegen nye lvi képzéseit,
. a TIT folyóiratok _ É|et és Tudomány, Teľmészet Yi|ága, Valóság - ľemittendáinak téľítésmentes

źúadásźlva|tźmogatja a kerületi köznevelési intézményeket, nyugdíjas klubokat, józsefuáľosi rendezvényeket,

a tehetséges kerületi diákokat, tudományos diákköľöket, szakköröket.

A Társulat a beszámolójában bemutatja az együttműködésben szereplő tevékenységeket, progľamokat vala-

mint az e l ő adásoko n r é sz v ett j ózs efu áľo s i ak ar ány źi.

Fentiek a|apjánjavasolom a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat f0I5. évibeszámo|őjának elfogadását.
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II. A beteľjesztés ĺndoka
A megállapodás 9. pontja e|őir1a, hogy a Tudományos Ismeľetterjesztő Társulat évente egyszer írásos be-

számolót juttat e| az Önkormányzatrészére, melynek elfogadása a Tisĺelt Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A diintés célja' pénzĺigyi hatása
A döntés célja, hogy az Önkormányzat e|fogadja a Tudományos Ismeretterjesztó Társulat szerződés a|apján

v é gzett munkáj ának b e szám o lój át. A döntés p énzÍigy i f edezetęt nem i génye l.

IV. Jogszabályi köľnyezet
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi tnkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és

Mrĺködési Szabźt|yzatźról szóló 36120|4. (XI'06.) önkoľmányzati rendelet 7. melléklet 2.1.7.pontjaszerirftaz
Emberi Erőforrás BizottságdontazÖnkormányzatköznevelési, közművelődési, kulturális, sport, egészség.

ügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgyköľbe taĺtoző szerződéses partner tevékenységérő|

szóló beszámolój ának elfogadásáról.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

.lf0|6. (III.2.) számű Emberi Erőforľás bizottsági hattnozat:

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 20l5. évi

tevékenységérő l szó ló beszámolój át, mely a hattr ozat me llékletét képezi'

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 6. március 2.

A lakosság széles korét érintő döntések esetén aze|őterjesztés előkészítójének javaslata akozzététe| módjá-

ra: honlapon

A döntés végľehajtását végzó szervezetiegység: Humánszolgá|tatźsiĺJgyosná|y

Budapest, 201.6. február f4.
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BEszÁMoLÜ
a Tudomđnyos Ismeretterjeszĺő Társu.ĺ'aĺ (Budapesĺ, ĺiIÍĺ' Brĺidy Sttndor zł. Íó,) koztniívłiiíłi.ć,y/

m e głilĺ ap a dá s ke ľ e ĺ éh e n v é gz e r ĺ 2 0 ] 5 . é,* i t eú ke ny s ě' 8:ér ő I

A megáilapodás keľetében a T1T vállalta tĺjbbek kozotĺ:

t' Részt vett a kulcskompetencíiík (idegen .n'yelv." ínforma{ikai isnreĺeĺek) nriĺl*]

szélesebb köríi erősítésében, fiőképpen a józsefi,.árosi polgáľok ktĺrében

2" Tehetséggondozó versenYeir'el, szakköľeivęl. táboľaival, kiállításaival. '{ĺ:l1.'łiiĺaĺĺli.i'x}"

teľmészetí bemutatóiva] támogatta a felncivekvő józseľvárosi geneĺi1ĺ-.ió seakł::aĺ

felkészítését az eg1"eteĺnes kultuľa éľtékeinek kĺ}zvęĺítésévei

3' Vállalta szatriiranyú akkeditált progľamjaival a VIII' kenjleti ktjzĺĺriveĺiiildslrťĺ:

dolgozók kotelęző továb-bképzéseinek megr'alisításáĹ a kozszťerábän đclgozók Íiiľg*:-l

n'velr,i képzéseit

4. Á' TIT fol,l.óíľatok _ Élet és Tudomany' Természet Világa, \ralóság * ľemitteĺ:ĺ'iáiľr"ti.:

tĺiľítésmęntes átadasával üámogatta a kenileti oktatási intéznrénveket. 'nvr:giĺi:es

klubokat józsefuarosi ľendezvényekeĺ' tehetséges ŁeľĹlleti diakokat'

?|Jl5" évben oz' alábbl ľendezvények, progľamok kerülĺek lebonyolĺtásľa.

ľNTEZMEt\Y RENDEUVANY
TĺT Budaoe sti Plarretáľium ę1őadások
TIT'Budapestí Planetal.ium csillaeászad szakkdľ
TIT Budaoesti Planeĺĺľi um csil]agaszaĺi ľĺ,vaľi táboľ i

TIT TELC nyelwizsga
TIT TELC nl'ełl,tanfĺri-vam

TIT Kutatók Ei szakáia (ingvenes )

TIT Múzeumok Ejszak.żiia {ingt,enes)
TIT G
TI'I' lJl'haj ĺi z-as nap} a (i.*gyenes}

T'IT Csillasászat nauia íingr,enes
TIT Kalmiĺľ Lasz|ó Maĺematika vgľsen\r
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.Ą ĺendezl'ények, előadások látogatása tęrélr a VIII' kęľtileĺi lakosok részvételi aĺán;.ĺr a TĺT

Budapesti Planętáľiumban tartott előaĺĺások (15%). a n.v-elvtanÍb1ya:r:ok {1a%}. r,iłiĺtll:iľ:l ai

:\.íłizeumok EjszakéĄa(8%) ľendezrćnYen volt a legnagasabb 2015' évben.

A 'fl]. a kulcskompetenciák (idegen nyelr,) ĺninél szélęsębb kÖn' eĺiisĺtćs* ĺe ľśr.

l\ľ},elwjzs-qakclzpont.oĺr keľesztiil n;''elrtanfolyamokat és nyelr.ĺ'.izsgákat szeívszetĺ. ĺt

ny.elvtanfblyalnon a VIII. kerĹileti lakosok ľészvételi aránya 71' oÁ=os, a n3.e1r'r'izsgilkt>:łl4,.:;n-

os votrt.

.ĺehet*séggondozás teľén évęnte megrendezésre kerĹil a 'ľI]. Kalmáľ Lászió b'{ate*:ł,ĺšikĺ*i

vĐrseny. A TIT tsuđapesti Planetáriumban csilĺagászati szakkoľ és csillagászati n.v.é::i ĺ.ĺ{hĺ;ľ

keĺĹi]ĺ T77egszęrvezěsre. illętve év közben számos ingyenes progľan:lot1 vehe1tek ľ*sł| ĺły'

ćľdek}ődok: Kutatók Ąszakźlja,Ir4irzeumok éjszakája, ťirhajćlzás napja. Csiiĺagásza{ ĺĺĺli:ja"

Üy^*ľeknap'

Ą meghiĺdetett szakińnyťl akkreclitált progľamok az e]nrult ér'ekbeĺr łjľđeklĺí*ćs ]riá.n}'*i:ľ:::

elĺnaradtak.

A TřT folyóíĺatokat 2015' évberr is téĺ:ítésmentesen bizÍositottuk az onko'mrany-za1', valan:j::i

kęĺĹiJeti á]taiános iskolák, nyugďíjas k]ubok tészétę.

2s1'5t évben a TIT kłin1vtáľi áIlományábót ti'bb kiitetet ađonłányoztułłk aa af{zt>Ł:x

j ĺizltt{.váľoSi intézm ényeknek :

.äózsefr-árosĺ Erységes G1'łógypettagĺĺgiai ll{óđszeľtani {nÉézmén1ľ ćs Áětĺ*tĺł*o*

Iskĺlla

Jĺĺzsefváľosi Zeneisko la A lapfokrĘ Míĺvészeti ĺs k o Ia

Rudapest 1řIII. keľiileti Némeŕh Lásztĺí ÁItat'ĺnos ĺskola

EI-TE Tľefořt Ágoston Gyakoľ|ó Gĺmnázium

FĺR: Üĺ)5l6.2008
NMH: E-ÖÜÖ22si2tĺa#
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ŕ\ ]'1T az épíÍett kömyezet ĺĺľzése és ápolása keľetébel,l saját eľöből ténłtaĺtla ćpili*tt:'ii.

lnelyek' a helyi r,áľosképet szépítik.

ĺ{lu]íĺotĺ. Tudonrĺínyos lsmęľetterjesztő Társulat képviseiője n,vilaĺkozo:rr" ł:*Ý.1

il;ĺéa:rényünk nem ál1 csĺ1d és tělszámolási eliaľás alatt.

.stss{ľ4ł,u

g"-..ffi.3
ttĄ!;? TlT *}

tď

Áluĺíľotĺ. Tudomán-vos ismeretterjesző

inłézĺrrón1'tinknek béĺleti díj tartozása nem áll

megáIlapodásunk sincs.

Társular képvisellie n3'iĺaĺkozĺlm. il*g1'

Í.enn az ĺĺnkonnánvzĺrttal szenrbeĺr. nleĺt b*ĺŻt'ĺi

Ąluiírott, Tudomány.os l'smęretteľjesztő Tá'sulat kćpr'iselĺĺie ,nyijaĺknz*ĺn, h*ĺ,}:i

intémrényünk nem kéĺt és nem kapott támogatást az orrkoľnrányzattól.

ĺ11ulĺĺott' Tudományos Ismeľetteriesztő Taľsulat képviselője nyilaikozĺlm. ĺrcgr.

ĺnt'ézményiink regisztľált tjnkéntes Íbglalkoztató.26 ľe.sisztŕalt önkénłesĹink k<;za} 4 ť"il Yl|t.

k*nileti lakos.

K.Ę1j Ĺik beszám olónk szíves tudomásul véĺelét.

ĺ}rlťia1rest' 2Ü16. januáĺ f4.

.'.. Piĺĺ:th Eszter

." . igazgat,i
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