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Döntési javaslat  

 

Tárgy:  A 2020. évi gyermekvédelmi keret Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék 

felhasználásának engedélyezése 

 

Előterjesztő:        Bedő Katalin alpolgármester 

Előterjesztést előkészítette:    Vesza Erzsébet osztályvezető, 

            Ráduly János ügyintéző 

            Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 

Előterjesztés egyeztetve:   Katona-Berényiné Ferencz Krisztina 

Költségvetési Osztály osztályvezető 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

 

Újpest Önkormányzata minden évben a gyermekvédelmi keretből (6.000.000 Ft) valósítja meg a 

Hátrányos helyzetű újpesti gyermekek nyári táborát. 

Ebben az évben a tábor helyszíne: a Váraljai Ifjúsági Tábor, időpontja: 2020.06.27 – 2020.07.02.  

A korábbi évek gyakorlatával ellentétben önkormányzatunk a vírushelyzet miatti fokozott 

elővigyázatosságból csökkentett gyermeklétszámmal valósítja meg a szóban forgó tábort. A 48 

fő gyermekre 10 fő kísérőpedagógus ügyel. 

 

A Hátrányos helyzetű újpesti gyermekek nyári táborának forrása tehát az Önkormányzat és 

intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtásról szabályairól szóló 

módosított 7/2020. (II.28.) önko. rendelet 6. sz. mellékletének Közművelődési, Oktatási 

Bizottsági céltartalék gyermekvédelmi keret sora.  

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján - a Közművelődési és 

Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörében - meghozott …../2020. (VI……..) határozata A 

2020. évi gyermekvédelmi keret Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék 

felhasználásának engedélyezéséről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 59.§ (3) bekezdésére a Polgármester, a Közművelődési és Oktatási Bizottság döntési 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
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I. engedélyezi az Önkormányzat és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és a 

végrehajtásról szabályairól szóló módosított 7/2020. (II.28.) önko. rendelet 6. sz. mellékletében 

meghatározott Közművelődési, Oktatási Bizottsági a gyermekvédelmi keret céltartalék 

felhasználását 6.000.000,- Ft – azaz Hatmillió forint - összegben a Hátrányos helyzetű újpesti 

gyermekek nyári tábora megvalósítására. 

 

II. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és az érintettek 

értesítésére 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. július 10.  

 

 

Újpest, 2020. június 11. 

                       

 

 

Bedő Katalin 

                      alpolgármester 


