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Budapest Józsefváľosĺ onkormá nyzat
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Tisztelt Képviselő-testiilet!

Az2011. évi CXC. töľvény ane;mzetikĺjznevelésről 19. $ (2) bekezdés e) pontja értelmében a
pedagógiai szakmai szo|gá|tatás egyik fe|adata a pedagógusok képzésének, továbbképzésének
és önképzésének segítése. Ennek a fe|ađatźnak eleget téve a ,,Jőzsefváĺosi Közoktatási
Napok'' keľetében biztosítja a kozĺevelési intézmények pedagógusaí részére előadások,
bemutató fo glakozások megtartását.

A Józsefuaľosi Közoktatási Napok 2012. november 13 _ I4-én kerül megľendezésre.

Helyszínei:
C 2OI2. novembeľ I3-án, Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzat

Polgĺíľmesteri Hivatala III. em. 300-as (1082 Budapest, Baross u.63-67.) 14.00-tól
17.30-ig,

o 2012, november l4-én,keľülettink kĺjzoktatásiintézményei 08.00-tól 14.00-ig.
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Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontja:207f. november 8. , sz. napirend

Tárgy: Javaslat e|őirźłnyzat módosításľa, a ,,Józsefuáľosĺ Kłizoktatási Napok''
ľendezvénvsoľozat ktiltséseinek bĺztosításához

A napiľendet lyi|tJzáľt ülésen kell tárgyalni, ahattlrozatlrendelet elfogadásához egyszeru/rnbósĺtętt
szav azattöbb s é g szüks é ge s
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi X
Irumánszolgáltatási Bĺzottság vé|eményezi X
Hatär ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az ę|óteriesztés mestársv a|ásáÍ.



A rendezvény első napján délután, 14.00 őrátőI 17.30 őráig e|őadás megtartására keľül sor.
Téma: ,,AZ ifiúság jövőképe, és annak pedagógiai konzekvenciái''. Résztvevők:
önkormányzatí vezetók, képviselő-testületi tagok, nevelési-oktatásí intézmények vezetói,
helyettesei, kerületi munkaközösség-vezetők, érdeklődő pedagógusok.

A második napon elsősorban a Jőzsefvétrosi onkormźnyzat fenntartásában lévő közoktatási
iĺĺtézméĺyekben műhelyfoglalkozásokat (5 db)' bemutató &źkat (5 db) és előadásokat (11

db), valamint az előadás aĺyagára épített korrzultációkat szęrvezihtk az óvodapedagógusok és
pedagógusok részére. Figyelembe véve az ilj torvényi váItozásokat, az előadások témája és

tematikája a helyi tantervek összeállítását segítik. A felkért előadók az új NAT szellemében
kitérnek a tantátgyak keľettantervi váItozásétra. A progľamok költsége 1.106.900.-Ft, mely
190.000.-Ft-ta1 kevesebb az elmúlt tanév azonos rcnđezvényéhez viszonyítva. A programok
költségében szerepelnek az előadók, bemutató tanárok dijaí, a résń:ĺevők eI|átása,

belépőj egyek, valamint tanfolyami dlj ak.

Javasoljuk az íntézmények kĺĺltségvetésének módosítźsät a rendezvények költségeivel a

mellékelt táb|źnat szerint. A kiadások feđezete a Polgármesteľi Hivatal 11204 cím dologi
elóir ány zatán bizto s ított.

Intézmény

Személyi

juttatús (Ft)

TB járulék

(Fą

Dologi

kiadds (Ft)

KINCSKERESO Napközi otthonos

óvoda
0 0 95.000

Józsefvárosi Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani

Központ és Általános Iskola

33.600 8.200 s6.1 00

Losonci Téri Altalanos Iskola 108.600 26.400 26.800

Vajda Péter Enek-zęnei Altalános és

Sportiskola
4s.800 11.200 120.100

Molnaľ Ferenc Magyar-Angol Két

Tanítási Nvelvú Általanos Iskola
1s.000 3.600 210.s00

Németh Lász|ő Altalános Iskola 33.600 8.200 2r4.500

Józsefuaľosi Zeneiskola 0 0 22.000

Józsefu árosi Pedagó giai Szolgálat 40.000 9.700 9.000

Lakatos Menyhért Józsefu árosi

Általános Művelodési Központ
0 0 9.000

osszesen 276.600 67.300 763.000



A Képviselő-testĹilet döntése a helyi önkormányzatokr'ĺő| sző|ő 1990. évi LXV. törvény 2. $

(2) bekezdésében, a 8. $ (1) bekezdésében, valamint a 10. $ (1) bekezdés d) pontjában
foglaltakon alapul.

Kéremazalábbihatźttozati javaslatelfogadását.

II,ł,ľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet rigy dönt, hogy

1./

a.l a 2012. november l3.|4 napjan megtartásra keľiilő Jőzsetvźrosi Közoktatási Napok
koltségéľe 1.106,9 e Ft-ot biztosít, ezért az cinkormányzat kiaďás 11204 cím dologi
e|őirányzatán belül az egyéb kiadási eIőirányzatát I.106,9 e Ft-tal cs<jkkenti és ezzel
egyidejrĺleg a kiadás 11108-02 cím műkĺjđésre átadott pénzeszkoz áIIarnháztaÍtáson beliilre,
ezen beliil saját költségvetési szervek felügyeleti műkc]dési támogatás előirźnyzatát 1.106,9 e

Ft-tal megemeli.

b./ a KINCSKERESO Napkĺizi otthonos óvoda 60100-02 cím bevéte\i támogatások saját

koltségvetési szervek mfüödési feliigyeleti szeľvi támogatźsa eIőirtnyzatát és a kiađási dologi
e|őirźnyzatát95,0 e Ft-talmegemeli akozoktłási napok rendezvénysorozat költsége címén.

c.l a Jőzsefuĺĺľosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola
71500-07 cím bevéte|i tźtmogatások saját költségvetési szervek műkĺjdési feliigyeleti szervi
támogatása e|őirtnyzatát 97,9 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás e|őfuźnyzatát 33,6 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIźlsi ađó előirźnyzatát 8,2 e Ft-tal, dologi
e|őirányzatźLt 56,I e Ft-tal megemeli akozoktatási napok renđezvénysorozat költsége címén.

d./ a Losonci Téri Általanos Iskola 71500-03 cím bevételi tźlmogatźtsok saját költségvetési
szervek mfüödési felügyeleti szerví támogatása e|oirányzatát 161,8 e Ft-tal megemeli és a
kiadási személyi juttatás előirźnyzatát 108,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok és

szociális hozzájnulási adó e|őirányzatát 26,4 e Ft-tal, đologi eloirźnyzatát 26,8 e Ft-tal
megemeli a kozokatźlsi napok rendezvénysorozat költsége címén.

e.l aYajđa Péter Ének-zeĺeí Áltatrínos és Sportisko|a 7|500-06 cím bevételi támogatások
saját költségvetési szervek miĺk<jdési felügyeleti szervi támogatása eIőirányzatát I77,I e Ft-tal
megemeli és a kiadási személyi juttatás előiráĺyzatát 45,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzájźru|tlsi adó e|őirźnyzatát |1,2 e Ft-tal, dologi e|őirźnyzatźLt I20,|
e Ft-tal megemeli a kozoktatási napok rendezvénysoľozat költsége címén.

f./ a Molnár Feľenc Magyar - Angol KétTanitási Nyelviĺ Áltulunos Iskola 71500-05 cím
bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogattsa
előírányzatát229,I e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzattLt 15,0 e Ft-tal, munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őitányzatát 3,6 e Ft-tal, dologi e|őirtnyzaún
210,5 e Ft-tal megemeli akozoktatási napok ľendezvénysoľozat költsége címén.

g.l a Jőzsefuárosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatások saját

költségvetési szeľvek működési felügyeleti szervi támogatások e|ókányzatát és kiadási dologi
e\oirányzatátfZ,O e Ft-tal megemeli akozoktatási napok rendezvénysorozat kcĺltsége címén.



h.l a Jőzsefuáľosi Egységes Pedagógiai Szakszolgźllat és Szakmai Szolgáltató Intézmény
71500-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek mfüödési feliigyeleti szervi
tźrrlogatása eloirźlnyzatát 58,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás elóhányzatát 40,0 e Ft-tal,
munkáltatót teľhelő jĺáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|oirźnyzattń 9,7 e Ft-tal, dologi
előirźnyzatát 9,0 ę Ft-tal megemeli akozo|ďatási napok ľendezvénysoľozat kĺiltsége címén.

i./ a Németh Lász|ő Általános Iskola 7I5OO cím bevéte|i tárnogatźlsok saját ktiltségvetési
szervek működési felügyeleti szeľvi tźlmogatźsa elóírtnyzatát 256,3 e Ft-tal, a kiadási
személyi juttatás e|oirányzatát 33,6 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok és szociális
hozzźĘénuIási adó előirányzatát 8,2 e Ft-tal, đologi elóirźnyzatát 214,5 e Ft-tal megemeli a
közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

j.l aLakatos Menyhért Jőzsęfvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi
támogatások saját költségvetési szeľvek működési felĺigyeleti szervi támogatása e|őfuányzatźú
és kiadási dologi előirányzatát 9,0 e Ft-tal megemeli akozoktatási napok rcndezvéĺysorozat
költsége címén.

2.l fe|kéri a Polgármesteľt, hogy az önkormźtnyzat költségvetéséľől szóló rendelet következő
mó do sítás án áI, a hattr ozatb an fo gl altakat ve gye ťl gyel emb e.

Felelős: polgármester

Határiďő. 1. pont vonatkozásábanL}|Z. november 8.

f . pont vonatkozásźtban az ĺinkoľmanyzď koltségvetésének következő
módosítása, legkésőbb 2012' decembeľ 31.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humĺánszolgźitatási UgyosztáIy
Intézményfelügyeleti Iroda, P énzngyi Ügyosĺáty

Budapest, 2012. október 16. .\ \ľD ľšťse* Rs{
Sántha Péterné ]

alpolgármesteľ

Törvényességi ellenoľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺil:

/-


