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A Képviselő-testület ülésének időpontja: 2010. szeptember 7.
A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Az előterjesztés nem munkaterv szerinti.
Az előterjesztés készítője: Szabóné Fónagy Erzsébet Művelődési Ügyosztály
Bolláné Farkas Marianna Művelődési Ügyosztály
Az előterjesztés leírója: Bolláné Farkas Marianna Művelődési Ügyosztály

Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 85. § (4) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat a közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv
(intézkedési terv) végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja.
Az intézkedési terv felülvizsgálata folyamatban van, melyet a Művelődési Ügyosztály
előkészített, azonban a jövőre vonatkozó gazdasági döntés-előkészítés céljából szükség van
olyan pénzügyi-gazdasági-számviteli szakértő segítségére, aki a közoktatási intézmények
átvilágítását elvégzi.
Az átvilágítás terjedjen ki az iskolák (hét általános iskola, ÁMK, Zeneiskola) és a
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó működési költségeinek csökkentésére, az oktatási
infrastruktúra hasznosításából eredő bevételek növelésére, a dologi kiadások indokoltságára, a
technikai, illetve egyéb közalkalmazotti munkakörben és megbízással foglalkoztatott
munkavállalói létszám racionalizálására, valamint a közoktatási intézmények terület
kihasználtságára.
A szakértői tevékenység időtartama kb. 3-4 hónap, költsége maximum bruttó 4.500.000 Ft,
melynek fedezete az önkormányzat költségvetésében biztosítható.
Határozati javaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. támogatja a közoktatási intézményekre vonatkozóan pénzügyi-gazdasági-számviteli
szakértői tevékenység igénybevételét, mely kiterjed a közoktatási intézmények
(általános iskolák, ÁMK, Zeneiskola) és a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó
átvilágítására:
 a működési költségeinek csökkentésére,
 az oktatási infrastruktúra hasznosításából eredő bevételek növelésére,
 a dologi kiadások indokoltságára,
 a technikai, illetve egyéb közalkalmazotti munkakörben és megbízással
foglalkoztatott munkavállalói létszám racionalizálására
 a közoktatási intézmények terület kihasználtságára.

2.

felkéri a Gazdasági, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságot a beszerzési eljárás lefolytatására,

3.

a.) a szakértői tevékenységhez szükséges fedezet érdekében az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a választási többletköltségek
céltartalék zárolt előirányzatából 4.500 e Ft-ot a zárolás alól felold, egyben az
előirányzatot csökkenti és a kiadás 11201 cím dologi előirányzatát ugyanezen
összeggel megemeli,
b.) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről és a végrehajtási szabályairól szóló
rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2010. szeptember 7.
2. pont esetén 2010. szeptember 30.
3. pont esetén 2010. november 30.
Budapest, 2010. szeptember 1.
Dr. Kocsis Máté
polgármester
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

