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Targy: Javaslat a Tudomanyos Ismeretterjesztd Tarsulat 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolo 
elfogadasara
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A napirendet nyilt ulesen kell targyalni.
A dbntes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.
Mellekletek:
1. szamu melleklet: Tudomanyos Ismeretterjesztd Tarsulat 2021. evi beszamoldja

Tisztelt Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete a 239/2008. (IV. 30.) szamu hatarozataban dontott arrol, 
hogy kbzmuvelbdesi megallapodast kot a Tudomanyos Ismeretterjesztd Tarsulattal (szekhely: 1088 Budapest, Brody 
Sandor u. 16., kepviseli: Pirdth Eszter igazgato, nyilvantartasi szam: 01-02-0001079, tovabbiakban: Tarsulat) az 
Onkormanyzat kozmuvelddesi feladatainak vegrehajtasa erdekeben. A szerzodes 2008. majus 6. napjan hatarozatlan 
idore kerult alairasra, melynek kereteben a felek meghataroztak, hogy egyuttmukbdnek a felnottkepzes, a 
palyakorrekcid teriileten, fokent a felnott polgarok erdekeben. A Tarsulat tehetseggondozo versenyeivel, szakkoreivel, 
bemutatdival tamogatja a felnbvo jozsefvarosi generacid felkesziteset es programokkal fejleszti muveltsegiiket az 
egyetemes kultura ertekeinek kozvetitesevel. A megallapodas szerint a Tarsulat nem reszesiil anyagi tamogatasban.
A Tarsulat evtizedek ota jelentos szerepet tbit be a magyar kultura, tudomany megismerteteseben, nepszerusiteseben. 
A Tarsulat 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamoldja az elbterjesztes mellekletet kepezi.

A 2008-ban kbtbtt megallapodas kereteben a Tarsulat vallalta, hogy 
tudatos oktatasi, felnottkepzesi strategiaval, munkaerbpiaci, palyakorrekcids celu kepzesei szamanak 
novelesevel hozzajarul a jozsefvarosi polgarok jobb foglalkoztathatdsagahoz, egyeni versenykepesseguk 
nbvelesehez, 
reszt vesz a kulcskompetenciak (idegen nyelv-, informatikai ismeretek) minel szelesebb koru erositeseben, 
fokeppen a jozsefvarosi felnott polgarok kbreben, 
vallalja a hatranyos helyzetuek felnbttkepzeset, kiilbnbsen a demografiai megkuldnbdztetesbdl vagy 
elethelyzetekbbl adodoan a tarsadalmi periferian elok munkaerb-piaci reintegraciojanak elosegiteset a 
celcsoportnak megfelelo programok kidolgozasaval, 
tehetseggondozo versenyeivel, szakkoreivel, taboraival, kiallitasaival, folydirataival, termeszeti 
bemutatatbival tamogatja a felnbvekvo jozsefvarosi generacid szakmai felkesziteset, boviti latdkbruket az 
eurdpai unios polgari es magyar allampolgari ismeretek atadasaval, fejleszti muveltsegiiket az egyetemes 
kultura ertekeinek kozvetitesevel, 
vallalja szakiranyu akkreditalt programjaival a VIII. keriileti kozmuvelodesben dolgozdk kbtelezo 
tovabbkepzesenek magvalositasat, a kbzszferaban dolgozdk kbtelezo tovabbkepzeseinek megvaldsitasat, a 
kbzszferaban dolgozdk idegen nyelvi kepzeseit,
a TIT folydiratok - Elet es Tudomany, Termeszet Vilaga, Valdsag - remittendainak teritesmentes atadasaval 
tamogatja a keriileti kbznevelesi intezmenyeket, nyugdijas klubokat, jozsefvarosi rendezvenyeket, a tehetseges 
keriileti diakokat, tudomanyos diakkbrbket, szakkbrbket.

A Tarsulat a beszamoldjaban bemutatja az egyiittmukbdesben szereplb tevekenysegeket, programokat, valamint a 
rendezvenyeken, eloadasokon reszt vett jdzsefvarosiak aranyat. A Tarsulat a kulcskompetenciak (idegen nyelv) 
erbsitese teren 2021-ben is nyelvtanfolyamokat es nyelvvizsgakat szervezett a Nyelvvizsgakbzponton (TIT iXam) 
keresztiil. A VIII. keriileti lakosok reszveteli aranya a nyelvtanfolyamok eseten 3%-os. Tehetseggondozas teren az 
eldzb evektbl elterben, a jarvanyiigyi helyzetre vald tekintettel online kerult megrendezesre a TIT Kalmar Laszlo 
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Matematikaverseny. A TIT sajat erobol tartja fenn epuleteit, hozzajarulva ezzel a helyi epitett kornyezet megorzesehez 
(VIII. keriilet, Brody Sandor utca 16. Torley-Palota). A TIT folyoiratokat (Elet es Tudomany, Termeszet Vilaga, 
Valdsag) 2021-ben is teritesmentesen adta at a keriileti altalanos iskolak es nyugdijas klubok reszere.

Fentiek alapjan javasolom a Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulat 2021. evi beszamolojanak elfogadasat.

II. A beterjesztes indoka
A szervezet 2021. evi tevekenysegenek elfogadasa erdekeben indokolt, hogy a Bizottsag a 2022. marcius 22-en 
tartandd iilesen dontest hozzon a benyujtott beszamoloval kapcsolatban.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy az Onkormanyzat elfogadja a szerzodeses partner szerzodes alapjan vegzett munkajat. A dontes 
penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzat Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 2.1.2. pontja szerint a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag dont az Onkormanyzat koznevelesi, kozmuvelodesi, 
kulturalis, sport feladatok ellatasa targykorbe tartozd szerzodeses partner tevekenysegerol szolo beszamolojanak 
elfogadasarol.

Mindezek alapjan kerem a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag dontesenek 
meghozatalat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsaga

..... /2022. (III. 22.) szamu hatarozata

a Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulat 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolo elfogadasara

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja a 
Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulat (szekhely: 1088 Budapest, Brody Sandor u. 16., kepviseli: Pirdth Eszter 
igazgato, adoszam: 19002457-2-42) 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamoldjat, az eloterjesztes 1. szamu 
mellekletet kepezd tartalommal.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 22.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjeszto elokeszitojenek javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. marcius 17.

Nemes Gabor 
iigyosztalyvezeto
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TUDOMANYOS ISMERETTERJESHO TARSULAT

1088 Budapest, Brody Sandor u. 16.
Postacim: 1431 Budapest, Pt. 176

E-mai!: titkarsaa@titnet.hu
Honlao: www.tifnet.hu:www.ixam.hu

Telefon: 483-2540,327-8900
Nyiivdntartdsba veteii szdm: E-000226/2014

BESZAMOLO

a Tudomanyos Ismeretterjeszlo Tarsulat (Budapest, VIII. Brody Sandor u. 16.) kozmuvelodesi 

megallapodas kereteben vegzett 2021. evi tevekenysegerol

A megallapodas kereteben a TIT vallalta tobbek kozott:

1. Reszt vett a kulcskompetenciak (idegen nyelv-, informatikai ismeretek) minel 

szelesebb korii erositeseben, fokeppen a jozsefvarosi polgarok koreben

2. Tehetseggondozd versenyeivel, szakkoreivei, taboraival, kialHtasaival, folydirataival, 
temieszeti bemutatoival tamogatta a felnovekvo jozsefvdrosi generacio szakmai 

felkeszitesdt az egyetemes kultura ertekeinek kozvetitesevel

3. Vallalta szakiranyu akkreditalt programjaival a VIII. keriileti kbzmuvelddesben 

dolgozdk kotelezo tovabbkepzeseinek megvalositasat, a kozszferaban dolgozdk idegen 
nyelvi kepzeseit

4. A TIT folydiratok - Elet es Tudomany, Termdszet Vilaga, Valdsag - remittendainak 

teritesmentes atadasaval tamogatta a keriileti oktatasi intezmenyeket, nyugdijas 
klubokat, jozsefvarosi rendezvenyeket, tehetseges keriileti diakokat.

2021. evben az alabbi rendezvdnyek, programok keriiltek lebonyolitasra.

INTEZMENY RENDEZV^NY
TIT Budapesti Planetarium felujitas alatt

TIT iXam nyelvvizsga online formdban
TIT iXam nyelvtanfolyam online formaban

TIT Magyar Tudomany Unnepe 
(ingyenes) online formaban

TIT Kutatok Ejszakaja (ingyenes) online 
formaban

TIT Kalmar Laszlo Matematikaverseny 
online formaban

A rendezvenyek, eloadasok latogatasa teren a VIII. keriileti lakosok reszveteli aranya az 
online nyelvtanfolyamok eseten 3%-os volt.

A TIT a kulcskompetenciak (idegen nyelv) minel szdlesebb koru erdsitese teren a TIT 
iXam Nyelwizsgakozponton keresztul nyelvtanfolyamokat es nyelwizsgakat szervezett, a

mailto:titkarsaa@titnet.hu
http://www.ixam.h


1088 Budapest. Brody Sdndor u. 16.
Postacim: 1431 Budapest, Pf. 176

E-mail: ti lkarsQg@tiinet.hu
Honlap: www.iilnet.hu;www.ixam.hu

Teiefon: 483-2540, 327-8900
Nyilvdntarfdsba veteii szam: E-000226/2014

nyelvtanfolyamon a VIII. kertlleti lakosok reszveteli aranya 3 %-os, a nyelvvizsgakon 2 %-os 
volt. A TIT szervezeseben a vesz&yhelyzet alatt is lehetoseg van online szamitogepes 

nyelvvizsga letetelere.

Tehetseggondozas teren evente megrendezesre kerul a TIT Kalmar Laszlo 
Matematikaverseny. 2021-ben a vesz&yhelyzet miatt a verseny online mddon keriilt 

megrendezesre.
A TIT folyoiratokat - Elet es Tudomdny, Termeszet Vilaga, Valosag - 2021. evben is 

tdritesmentesen biztositottuk a keriileti dltalanos iskolak, nyugdijas kiubok reszere.

A TIT az epitett komyezet drzese es apolasa kereteben sajat erdbol fenntartja epuleteit, 

melyek a helyi varoskepet szepitik. (VIII. keriilet, Brody Sandor utca 16. Torley-palota)

1. Alulirott, Tudomanyos Ismeretterjesztd larsulat kepviseldje nyilatkozom, hogy 

int^zmenytink nem all csod es felszamolasi eljaras alatt.
2. Alulirott, Tudomdnyos Ismeretterjesztd Tarsulat kepviseldje nyilatkozom, hogy 

intezmenyiinknek berleti dy tartozasa nem all i'enn az onkormanyzattal szemben, 

mert berleti megallapodasunk sines.
3. Alulirott, Tudomanyos Ismeretterjesztd Tarsulat kepviseldje nyilatkozom, hogy 

intezmenyiink nem kert es nem kapott tamogatast az dnkormanyzattdl.
4. Alulirott, Tudomanyos Ismeretterjesztd Tarsulat kepviseldje nyilatkozom, hogy 

intezmdnydnk regisztralt dnkentes foglalkoztatd, 41 regisztralt dnkentesiink koziil 3 

fd VIII. keruleti lakes.

Kerjuk beszamoldnk szives tudomasul vetelet.

Budapest, 2021. december 15.

Udvdzlettek

Pirdth Eszter 
igazgato
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