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Meghívó szerinti napirendi pont: ... Elfogadott napirendi pont:

Cím: A kerületi ĺinnepélyes tanévnyĺtó megrendezése

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
A Képviselő-testiilet ülésének időpontj a: 201'I.július 2 1 .

A hatźlrozat elfogađásĺíhoz minősített szótĺjbbség szfü séges.
Az előteľjesztést előzetesen tźlrgyalta a Humánszolgáltatási Bizottság, valamint a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság.
Az előterjesztés készítője: Szabóné Fónagy Erzsébet iigyosztályvezető Humánszo|gźt|tatási

Ügyosĺály
Bollríné Faľkas Maľianna irodavezeto oktatási és Kulturális
Iroda

Az előterjesztés leírója: Komj fthy Évaoktatási és Kultuľális Iroda
Iktatószám : 09 -49 5 l20I | .

Tisztelt Képviselő-testület!

A keriileti Ĺinnepélyes tanévnyitó megľendezése hagyomany Józsefuáľosban, mely minden
évben más oktatási intézményben tĺjrténik. A 20lll20l2-es tanévnyitó rendezvényét a
Losonci Téri Általanos Iskolában,2OII. augusztus 31-én 9.00 óľai kezdettel tartjuk.

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat áIta| fenntaľtott
intézményekben alkalmazot1i jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási szabźiyzata
aIapján _ aki a kerĹileti önkoľmányzati fenrfiartású költségvetési szervnél 20, 30, 40 éve
dolgozik alkalmazottként - tĺjľzsgźltdajutalomban részesril. Az tinnepség keľetében keľiil sor
a,,Jőzsefuáľosi töľzsgźrda oklevelek'' źltadásźlra is, melyľe az ídei évben 24 fő jogosult, a
Józsefuáľosban eltcilt<itt évek a|apjźn. A ľendezvényľe meghívjuk a Józsefuĺáľosi
onkoľmanyzat tisńségviselőit, a Képviselő-testiilet tagsait, a Humánszolgáltatási Bizottság
tagtrait, a Polgármesteri Hivatal vezetőit, ügyosztályvezetőit, az ágazathoz tartoző
intézményekvezetőít, valamint a kitĹintetett kozaLka|mazottakat, mely létszám körülbeltil 120
fő.

Az ünnepség lebonyo|ításźůloz 200.000 Ft átcsoportosítását javasoljuk a Losonci Téri
Altalĺános Iskola tészére'me|y az alábbi tétęlekből áll:

o vendéB|átás I20 fó rész&e ( fejenként 3 db szendvics, üdítő, kávé, stitemény;
o 24 db viľágcsokor;
. szeÍvezési díj.

Fedezetéül az ę|őző évękhez hason]óan a Humánszo|gáItatásí Ügyosĺály oktatási és
Kulturális Iľoda 201 1 . évi költségvetésében a ||20I cím dologi előirźnyzatát javasoljuk.



Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dtint, hogy 
-

1. biaosítja a Losonci Téri Altalános Iskolában megrendezésre kerülő iinnepélyes
tanévnyitó lebonyolításanak költségeihez (vendéglźtźs, virágcsokor, szeľvezési díj)
szfüséges 200.000 Ft ĺisszeget, melynek fedezetéül a HumiínszolgáLtatási Ügyosztály
oktatási és Kulturális Iroda 20II. évi ktiltségvetésében 11201 cím dologi e|őirźnyzat
szo|gáI.

2. az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás |I20I cím dologi e|óirźnyzatát
200 e Ft-tal csökkenti, és ezze| egyidejűleg a 11108 cím kiadás feliigyeleti szervi
támogatás e|őfućnyzatat 2OO e Fĺtal megemeli a Losonci téri Altalanos iskola
támogatása címén.

3. a Németh LászIő Általános Iskolához gazdaságilag tartoző Losonci Téľi Általrános
Iskola 71500-03 cím bevétęli feliigyeleti szervi tiímogatás és kiadás dologi
e|ófuányzatát 200 e Ft-tal megemeli az 1 . pontban meghatĺĺrozott kcjltségek címén.

4. felkéri a Polgármesteľt, hogy a 20Il. évi költségvetésről szóló rendelet k<jvetkező

módosításán á| a hatźr ozatot ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1. pont esetében azonna|

2,3 .,4. pont esetéb en a 2011 . évi k<jltségvetés következő módosítása

Budapest, 2011.július 4.

polgármester
Tĺirvényességi szempontból ellenőrizte:
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