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Tárgy: Javaslat a keľületi tanévnyitĺíés az őszi diákolimpĺaÍ veľsenyek fedezetének
biztosításáľa
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság

véleményezi

x

Hatát ozatĺ i av aslat a bizottság' száÍnár a:

A

Yáĺosgazđálkodási és PénziigyíBizottsáý Humánszo|gáItatási Bizottság javasolja a
Képviselő-te"stületnekaze|oteqesúésmeg!árgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A

közoktatási intézményekkeriileti tanévnyitó tinnepségénekmegľendezése hagyomĺány
Józsefuárosban, mely minden évben más közoktatási intézményben keriil megrendezésľe. A
2OI2l20I3-as tanévnyitó rendezv ényéta Deák niak Általanos Iskolában , 20|2. augusztus 3 1én (pénteken) 09:00 őtaikezđettel tartjuk.

A
J

tanévnyitó iinnepségen kenil soľ a ,,Józsefuárosi tĺjľzsgaľđa
oklevelek'' túadásźltaa

őzsefv źlrosban eltĺiltött évek a|apjźn.

A

Budapest Főváros

VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormányzat á|tal

fenntartott

intézményekben alkalmazotĹi jogviszonyban foglalkoztatoIt dolgozók juttatási szabályzata
szerint _I0Il2011. (III.03.) Kt. határozat_ aki a kerületi ĺinkormányzati fenntaľtású
költségvetési szervné| 20, 30, 40 éve dolgozik a|ka|mazottként, munkája elismeréseként
torzs gźrđajutalomban ré szesül.
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tinnepség lebonyo|itźsźůloz|71 e Ft átcsoportosításat javasoljuk a Deák Diak Altalános
Iskola részére,me|y az alábbi tételekből á11:
o vendég|tLtás I20 fo részére(1 pohĺáľpezsgő, ásváĺyvíz, apró sütemény)

Az

A

meghívottak köľe: Képviselő-testiilet, Humánszolgáltatási Bizottság

közoktatási intézményvezetők, keľületi szakmai

.
.

tagtrai,

munkaközösség-vezetők,

jutalmazottak
virágcsokor (utalmazottakköszöntése),
szeÍvezésidíj.

Fedezetéül az e|ozó évekhez hasonlóan a Humĺínszolgáltatási |Jgyosná|y,
IĺtézméĺyfelügyeletiIrođa2012. évi koltségvetésébena 11204 cím dologi e|őirźnyzatźú

javasoljuk.

A

telepiilési <jnkormźnyzatok feladata köz<jtt kiemelt szerepet kap a spoľt tĺĺmogatása,
valamint az egészséges életmód ktizösségi feltételeinek a megteremtése. A Józsefraľosi
Sportkoncepciő -202l20II. (IV. 21.) Kt. hatźtrozat- különösen nagy hangsúlyt fektet aľľa,
hogy a gyerekek szźlmźramegteremtse a biztonságos és egészséges köľnyezetben a spoľtolási
lehetőséget.

Jőzsefváros kĺjzoktatási intézményeiben az iskolai versenysport jelenleg a diríkolimpiai
rendszerben valósul meg. A Magyaľ Diáksport Szövetség által ĺjnállóan meghirdetett
difüolimpiai programban hat koľcsoport szźtmźra,13sportágban rendezik meg a versenyeket.
KerületĹinkben az elmúlt tanévben |2 sportágban, 44 veľsenynapon 2468 gyermeket
mozgatott meg a diákolimpia. A versenysport pozitiv hatással van az intézmények
spoľtéletéletére'elősegíti a gyerekek szabadidejének hasznos elttjltését.

A

Józsefuarosi Spoľtkoncepcióban megfogalmazásra kerĹilt rövidtávú célok és feladatok
között a keľületi iskolĺĺkeľedményes szeľepeltetése a felmenő rendszeľű diĺĺkolimpiai
versenyeken. A fejlesńési fuányelvekben szerepel a difüolimpiai versenyľendszeľ egész éven
áttartő koordinálása.
versenyek szervezésétaz orczy parkban mfüödő Józsefuárosi Kulturális és
Spoľt Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Kft. a VIII. kerületi onkormźnyzat közművelődési
intézméĺye|ttta el kozszo|gá|tatásí szeruőđésalapján. A versenyek lebonyolításához
sztikséges költségek (szervezés, kísérés,bírók, éľmek,kupfü, nęvezési díjak) a Kft. éves
kĺiltségvetésébenlettęk megtervezve f0l2. május 3l-íg. A20l2l20|3-as tanév első felévében
taľtandó spoľtversenyekĺe a Kft. bizonýalan helyzetében a költségek nem biztosítottak.

A difüolimpiai

2012. őszén megrendezésre kęrülő veľsenyek: labdarúgás, at|étíkaegyéni bajnokság,
ko sáľlabda,

asńa|iteĺísz,ílszás.

K<jltsések:

.
o
o

személyi kifizetések:
járulékok:
đologikiťrzetések:

Fedezetéül

a

845 e Ft

205 e Ft
490 e Ft
ässzesen: 1.540 e Ft

Humĺínszo|gáItatásíÜgyosĺály

'

Intézményfelügyeleti Iroda 2012. évi

költségvetésében a II20I cím dologi e|ofuźnyzatát javasoljuk.

A

Difüolimpiai Versenybizottság felel a difüolimpiai versenyek szakmai felügyeletééľt,

szervezéséértés lebonyolításanak zavarta|ansźĺgáért.osszeállítja az éves versenynaptárt, felel

Tagjai (5 fő) a kerĹileti Tęstnevelési Munkaközösség
a kĺiltségvetéselkészítéséért.

tagtrai,

titkaru a kerĹileti Testnevelési Munkaközösség mindenkoľi vezetője.

Javasoljuk, hogy a spoľtversenyek költségeit hasonlóan a kerületi munkaktizösségek
mfüĺjđéséhez
biztosított kĺiltségek kezeléséhez,a mindenkori munkaközĺĺsség vezetőt
a|ka|maző kerĹileti közoktatási intézményköltségvetésébe átcsoportosítani, céljellegű
feIhaszná|ás címén.Jelenleg a Keľületi Testnęvelési Munkaközösség vezętőt a Németh LźszIő
Által ano s Isko la fo g|a|ko ztatj a.

Az otv.

10. $ (1) d) pontja alapjaĺ a kĺiltségvetésmóđosításaa képviselő-tęstiilet át nem
n:hźvhatő hatásköréb e larto z7k.

Kéľemazalábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

Határozzti javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. biztosítja a Defü Diák Általrĺnos Iskolában

megrendezésľe keľülő iinnepélyes
tanévnyitó lebonyolításĺának költségeihez (venđég|átás,virágcsokor, szervezési díj)
szükséges I7I e Ft összeget, melynek fedezetétil a Humiínszolgáltatási Ügyosztály,
Intézményfeliigyeleti lroda20|2. évi kĺjltségvetésébenaIIf04 cím dologi e|őirźnyzat
szo|gáI.

2.

az Önkormźnyzat kiadás II204 cím dologi eloirányzatát I7| e Ft-tal csökkenti, és
ezze| egyidejűleg az onkormányzat kiadás 11108-02 cím miĺkĺjdésreźńadott
péĺueszkoz á||arnh, ztartáson belülrę, ezen beliil saját kĺiltségvetésiszervek felügyeleti
szeľvi működési támogatás e|oirányzatát I7I e Ft-tal megemeli a Deák Diák Altalanos
I

3.

sko

la ttlmo gatása címén.

a Defü oifü Általĺános Iskola 7I5O0-OT cím bevételí támogatások saját k<iltségvetési
szervek feltigyeleti szervi működési tźlmogatás előĺrźnyzatátés a kiadási dologi
e|őirźnyzatát 17I e Ft-tal megemeli az 1. pontban meghatĺíľozottköltségek címén.

20|2l20I3-as tanév első félévébena diĺákolimpiai sportversenyek
lebonyolításźůlozszfüséges 1540 e Ft összeget, melynek fedezetéül a
Humánszo|gá|tatási Ügyosztáty, Intézményfelügyeleti Iroda 20If. évi

4. biztosítja a

k<iltségvetésébena 1120I cím dologi e|őirźnyzat szo|gáI.

5.

az onkormźnyzat kiadás II20I cím dologi elóirźnyzatát I.540 e Ft-tal csökkenti, és
az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím műktjdésre átadott
pénzeszkoz á|Ianháńartáson bęlülre, ezerL belül saját kĺiltségvetésiszervek felügyeleti
szervi műkĺidésitámogatźs előirźĺnyzatát I.540 e Ft-tal megemeli a Németh LászIő
Altalano s Iskola tźlmo gatása címén.

ęzzę| egyidejűleg

6.

7.

Németh LászIő Altalános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját kĺlltségvetési
szervek feltigyeleti szervi mfüodési támogatás elóirźnyzatat I.540 e Ft-tal megemeli
és a kiadási személyi juttatás, ezen belül a megbizási díj előirĺányzatát 845 e Ft-tal,
munkáltatót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájźtruIási adó eIőirényzatátzls e Ft-tal,
dologi előírányzatát 490 e Ft-tal megemeli a 201'2l20l3-as tanév első félévében
tartandó diakolimpiai spoľtversenyek kciltsége címén.
a

felkéri a Polgármesteľt, hogy az onkoľmányzat költségvetésről szőIő rendelet

következő módosításán

á| a hatźrozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester

Hatĺíľidő:1-6. pont esetén zlIz.jťtlius 19.
7

. pont esętében a20I2.

A diintés végrehajtásátvégző szervi
t)

évi költségvetés következő módosítása

egységek: PénzůigyiÜgyosztály, Humánszolgáltatási

gyosztály, lntézményfelii gyeleti Iroda

Budapest,

*';,ľł*9Ą/

z)Iz.július 5.

Sántha Péteľné
alpolgármesteľ
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Rimán Edina
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Dľ. Mészár Erika
aljegyző

