Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal
Humán-közszolgáltatási Osztály
1239 Budapest, Hősök tere 12.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés költségeinek biztosítására

Előterjesztő:

Szegény Ákos osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Szegény Ákos

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

Polonkai Zoltánné osztályvezető
Pénzügyi Osztály

Az előterjesztést megtárgyalja:

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági
és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2016. július 5.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 414/2015.(VII.
07.) határozatával döntött arról, hogy ingyenes nyelvi és informatikai képzést szervez
Soroksár lakosai számára.
A képzések 2015. november 23-án indultak és 2016. május 28-án fejeződtek be.
A képzéseket összesen 199 fő látogatta. (Német kezdő: 37 fő, német haladó: 16 fő, angol
kezdő: 70 fő, angol haladó 34 fő, informatika kezdő 37, informatika haladó 5.)
A nagy érdeklődésre való tekintettel, újabb csoportok indítása lenne indokolt, aminek
pénzügyi fedezetét biztosítani szükséges.
A tanfolyamok előre láthatólag 2016. szeptember 12-én indulnának és 2016. december 9-ig
tartanának. A jelentkezési határidőig (2016. május 31.) összesen 323 fő jelentkezett. (Német
kezdő 56 fő, német haladó 37 fő, angol kezdő 68 fő, angol haladó 83 fő, informatika kezdő 47
fő, informatika haladó 32 fő.) A csoportok átlagosan 20 fős tanulólétszámmal indulnának. Így
a kezdő és haladó csoportok esetében is 3-4 csoporttal kell számolni.
A képzések indításának kalkulált költsége 2016. évben hozzávetőleg 12 000 000.- Ft +ÁFA
lenne, mely fedezné az oktatók költségeit, a tankönyvek árát és egyéb járulékos költségeket.
A 2015. novemberben indult ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeire a Képviselőtestület a 414/2015. (VII.07.) Ök. határozatával 5.000.000,- Ft-ot biztosított. A tanfolyam
végére a biztosított összegen felül 3.459.890,- Ft többlet kiadás keletkezett.
A jelen előterjesztés keretében javasolt 12.000.000,- Ft –ba a fenti összeg is beszámításra
került.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát.
Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016.(VII.05.) határozata az ingyenes informatikai és nyelvi képzés megvalósításával
kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a kerület lakossága, valamint a kerületi közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók
részére ingyenes német és angol nyelvi, továbbá informatikai képzés ismételt elindítását
támogatja.
II.
az ingyenes nyelvi és informatikai képzés költségeinek fedezetéhez 12 000 000,- Ft +
ÁFA összeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Céltartalék „költségvetési
maradvány” sora terhére.
III.
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításának
előkészítésére és előterjesztésére
Határidő: 2016. szeptember 30. A költségvetési rendelet vonatkozásában a soron
következő módosítás időpontja.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2016. június 14.
Szegény Ákos
előterjesztő

Egyeztető lap
a „Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés költségeinek biztosítására”
című Képviselő-testületi előterjesztéshez
1. Az előterjesztés egyeztetve: (név, szervezeti egység) Polonkai Zoltánné Pénzügyi
Osztályvezetővel
Észrevétel/javaslat: Javaslatom beépítésre került.
Budapest, 2016. június 21.
……………………………
aláírás

