Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.20.) önkormányzati rendeletének 16.§-a
alapján:
(1) A polgármester – rendkívüli ülés kivételével – a tájékoztatók, beszámolók keretében írásban
beszámol:
a) az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, valamint az olyan jelentősebb eseményekről,
amelyek a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintik,
b) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról,
c) az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről.
(2) A képviselő-testület a két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatóról, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról, valamint az átruházott
hatáskörben hozott intézkedésekről szóló tájékoztatóról dönt.
II. A XXII. kerületi Egyesített Óvoda 2019. május 16. napján módosított Alapító Okirata

vonatkozásában a Magyar Államkincstár hiánypótlást bocsátott ki, melynek alapján módosítanunk
szükséges a két tagóvodát érintő (Leányka tagóvoda és Maci tagóvoda) létszámemelés hatályba
léptetésének dátumát, mely a Módosító okiraton szerepel. Noha az emelt létszámú működés 2019.
szeptember 1-jén indul (2019/2020. nevelési év), a hatályba lépés dátuma 2019. augusztus 31-ét
követő nem lehet.

Fentiek okán kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi
határozati javaslatok elfogadására.
I. Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a határozat mellékletét képező, a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
A támogató döntéshez az Mötv. 47.§ (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
1

II. Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
80/2019. (V.16.) önk. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„1. a XXII. kerületi Egyesített Óvoda Csemetekert tagóvodájának férőhelyeit 2019. augusztus 31.
napjától 140-ről 165-re, Maci tagóvodájának férőhelyeit 2019. augusztus 31. napjától 144-ről 157-re
emeli.
2. a XXII. kerületi Egyesített Óvoda óvodapedagógus álláshelyeit 2019. augusztus 31. napjától 4
fővel, a nevelő-oktató munkát segítő álláshelyeit 2 fővel emeli.
3. a 2. pont szerinti álláshelyek személyi juttatásainak költségvetési fedezete biztosításáról a 2019.
évi költségvetés II. negyedéves módosítását követően gondoskodik.
4. a férőhely-bővítéssel összefüggő felszerelés és berendezés költségeire a 2019. évi költségvetése
Intézményi tartaléka terhére 3.000.000.-Ft-ot azaz hárommillió forintot biztosít.”
A támogató döntéshez az SzMSz 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.
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