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Budapest Józsefváľosi onko rmźnyzat

Képviselő-testiilet e számár a

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármesteĺ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2011. november 17. sz. napiľend

Tárgy: Losonci Téri Általános Iskola páIytĺzati pénzeszkoz megelólegezés
utó 1 aso s finanszíro zźłs miatt

A napirendet gyuzźLÍt ülésen kell télrgyalní, a határozatlrendelet elfogadásĺíhoz
egyszertĺfuqinriqí!ę!! szav azattobbség szükséges
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatźfi ozati iav aslat a bizottság. szőtrflźIr a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Humánszolgá'|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársya|ását'

Tisztelt Képviselő.testüIet!

Stenczingeľ Csilla, a Losonci Téri Áttatános Iskola igazgatőja levelében (melléklet) - kéĺte
annak engedé|yezését, hogy az iskola a20II. évi költségvetésének dologi előirćtnyzata terhére
megelőlegezhessen 298I,3 EURO összeget, MIRACLE páIyazati program megvalósításához'
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A MIRACLE (Migľants and Refugees a Challenge for Learning in Euĺopean Schools)
projektet az Eurőpai Bízottság, Európai oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügyncĺksége
támogatja ,,Az egész életen át tartő tanulás'' programjának keretén bęlül. A nemzetkozi
Comenius projekt célja, hogy növelje a migľáns hźútéľĺe| rendelkező tanulók iskolai
teljesítményét a projektben közľemúködő országokban (Németország, Magyarctszág,
olaszország,Má|ta és Szlovénia), illetve azEurópai Unió egyéb tagországaiban. A célkittízés
megvalósítása éľdekében nemzetközi továbbképzési programokat đoIgoztak ki a migľáns
tanulókkal foglalkozó tanárok részérę. Euľópa és benne Magyarorczág egy nyelvileg,
kulturálisan és etnikailag egyľe inkább változatos taľsadalomnak ad otthont. Az oktatásé, a
tanároké az egyik fő szeľep, hogy Magyarctszág az iđe érkęzo migránsok otthona is legyen,
hogy a migráns tanulók iskolai teljesítménye ne maradj on eI az át|aglőI, hogy a kulturális
diverzitás, mint előny, és ne mint veszélyfonás jelenjen meg a tcibbségi tanulók szźlmára.

A Losonci Téri Alta|ános Iskola alta|megpá|yázottösszeg az alábbi

2010. decembeľében az NCTA-2009|2-S066I9 szźtmu ,,Pźlr-Beszéd: Közösségi alkotással a
tĺíľsadalmi összetartásért, a kiľekesztés ellen'' norvég civil alapítványi páIyázat béľkifizetései
egy részéról nyilatkozott az iskola, hogy a MIRACLE pá|yázat ĺjnľészeként tĺjrtént kifizetésre
fordítja. Eĺľe azért volt lehetőség, mert az NCTA nem EU pá|yázat volt, és a két pźt|yázat
témĄa hasonló jellegri. Igy a táb|źzatban je|zett önľészt (2.233 EURO) az NCTA pźiyázati
összegbőlkeľült ťlnaĺszítozásra. AzNCTA páIyázat teljes összege2.725 EURO.

A MIRACLE projekt 2009.|2.0|-tő|f0|1.11.30-ig tart. A főpá|yáző a Hannoveri Egyetem
volt, a Losonci Téri Általanos Iskola partnerként vesz résń" a pźiyázatban, további 7 eurőpai
paľtnerľel és 10 tarspartnenel egyiitt. Az iskola didaktikai anyag kidolgozását, atźłrspá|yazők
aĺyagainak kipľóbálását és annak dokumentálását váIIaIta, 11 fő pedagógusának
kozreműködésével.

A Losonci Téľi Általános Iskola szám|źĄfuaeddig 3.]I7,7 EURO támogatás érkezeÍt, melyből
2.995,33 EURO kifizetés történt (2.358,93 EURO dologi és 636,40 EURO béľ jellegű
kifizetés).
2012. augusztusában utófinanszítozás keretében még várhatő 2.98I,3 EURO az iskola
szźm|ájára, melynek megelőlegezésétkéri az iskola. Ezt az összeget 201I. novembeľ végéig
kellelkölteni.
A Losonci Téri Általános Iskola 2OI|. évi költségvetése nem kötött fe|hasznáIású đologi
előfuányzata terhéľe megelőIegezhető az a 2.98I,3 EURO pá|yázati pénzösszeg, me|y az
intézménytanáĺainakbéľjellegűkifi zetéseiresziikséges.

Az otv. 10. (1) bek. d) pontja értelmében a költségvetés megá|Iapítása, módosítása a
képviselő-testület át nem ruházhatő hatásköre.

Kéľem az alź.}bi határ ozatí j avaslat elfo ga dás át.

eredeti iEURO/ módosított /EURO/
Teli es pá]rv ázati ö ssze g 7 083.0 8 932"0
onľész I772,0 2233,0
Eddi s ťĺnanszír ozott ĺj ssze s 3 7Il,l 3 717,7



Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

a MIRACLE páIyázat 20II. évi e|száłnolása érdekében, a pá|yźzat utófinanszírozása miatt
engedélyezi, hogy a Losonci Téľi Általános Iskola (1083 Budapest, Losonci téľ 1.) a
céljelleggel és kötcjtt felhasználáshoz nem kötött költségvetési előiranyzatának terhéľe f98I,3
EURO iis sze get me geló|egezzen.

Felelős: polgármester
Határidő: azonna|

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási lJgyosztá|y oktatási és
Kultuľális Iľoda, P éĺlzngyi Ügyosztály

Budapest, 201I. november 7.
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polgáľmester
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Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat
PolgáľmesÍeľi Hivatala
Pénzügyi Ugyosztály
Budapest, Baľoss |l' 63-67.

Iktatószám: l2oII.
Hivatkozás:
T ár gy: MIRÁCLE . előfinanszírozás

Tisztelt U gy o sztá|yv ezető As szony !

Az ARTEMISSZIO Alapítvany MIRACLE - Migrants and Refugees - A Challange foľ
Learning in European Schools, Univeľsity of oldenbuľg (ľesp. Hannoveľ) elnevezésű,
502L45-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP számu páIyazatának egyik ľésztvevője a
Losonci Tér Altalános Iskola. Aptiyázat2OO9.I2.0I-hő|2011.11.30-ig tart, azonban az utolsó
beszámolót 2012 augusztusában kell elkészíteni, A pá|yázat kiírója az eredeti szerződést' ill.
annak költségvetését 2011 októbeľében módositotta azzal az indokkal, hogy 201l októbeľ-
november hónapban további kollégfü utazhassanak a ktilftjldön megtaľtandó konferenciákľa.

A konferenciákon résztvevő intézmények a tájékoztatás szerint további pá|yázatokon
előnyben részesülnek, ahol szintén képviselhetik Budapest Józsefuárost.

A hiányző összegeket az intézménynek, a 20I1.10.16-án külđött levél szerinti módon
előf,rnanszírozni kell. A technikaí részét a gazdasági vezetővel egyeztettük, az iskola
költségveté séból az ĺisszeg rendelkezésľe áll.

A pá|y ázat pénzngy i el számolás át f0 I 1 novembeľében kell elké szíteni.

Budapest, 2011'. novembeľ 2.

Tisztelettel:

Stenczinger Csi]]a igazgató




