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ELoTERJESZTÉS
aYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. októbeľ 28-i iilésére

Tźrgy: Javaslat a józsefuáľosi łinkormányzati óvodák ľészére a Coľvin P|aza áItal ingyene-
sen felajánlott ajándékcsomagok elfogadására
Előterjesztő: dľ. Bojsza Kĺisztina ügyosztályvezeto, HumánszolgáItatási Ugyosztály
Készítette: DobóMagdolnaugyintéző
A napirendet nyilvános tilésen lehet tárgyalni.
A dĺjnté s el fo g adás áh oz e gy szeru szav azattöbb s é g sziiks é g e s.

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. EIőzmények
2013. október 28-źn érkęzeÍt megkeresésébęn a Corvin Plaza rizemęltetési igazgatőja arľő| tźLJé-

końatta onkormanyzahľtkat, hogy 2013. októbeľ 30-án nagyszabásu renďęzvéný taľtanak,
melynek ľésztvevői ld.z|eti és hatósági paľtneľeik, szźtllítoík és béľlőik. A rcndeményiik jelképes
belépője a meghívottakáItaIhozott egy-egy apró édesség, csokoládé, stb. lesz, melyet ajanďék-
csomagok formájában szeretnének ingyenesen felajanlani a jőzsefvátosi ĺinkormányzat óvodái
részére. Az ajándékcsomagokat kiegészítenék nem könnyen romlandó gytimolcsökkel (alma,
naÍancs' mogyoľó), továbbápapfu-ítőszerľel (nagycsopoľtos óvodásoknak) is.

II. a beteľjesztés indoka
Tekintettel, hogy arcnđezvény megtartására}}I3. október 3}-aĺkerül soľ, emiatt indokolt, hogy
a Bizottság dĺjntését a felajránlás elfogadásárőI20|3. október 28-i ülésén meghozza.

ilL Tényállási adatok
A Corvin P|aza üzemeltetésiígazgatőjanaktájékoztattsa szerint annyi ajandékcsomagot szeret-
nének ingyenesen felajánlani és kiszállítaní az onkormanyzat áIta| fenntaľtott óvodák ľészére,
ahány gyeľmek jt,r a, óvodfüba. A 2013. októbeľ l-jei statisztikai adatok szeľint a fenrÍartá-
sunkba lévő 13 napközi otthonos óvodába cisszesen 1470 fo gyermek jáľ, melybő| 770 fó nagy-
csopoľtos óvodás.

Iv. A döntés tarta|mának részletes ismeľtetése
Javasolom, hogy aYźnosgazdálkodási és PénzügyiBízoÍtság fogadja el az onkormányzat nevé-
ben a Corvin P|aza áIta| a kerületi óvodák részére felajánlott ajandékcsomagokat.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása
A dĺjntés céIja az ĺinkormĺínyzati óvodák tészére ingyenesen felajánlott ajándékcsomagok elfo-
gadtsa. A đĺintés pénzngyi fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályi ktiľnyezet
A Yátosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatásköľét Budapest Józsefuaĺosi onkormanyzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012. (XII.13.) ök. ren-
delet 21. $ (1) bekezdés b.) pontja írjae|ó, mely szeľint:
Az onkormónyzat koltségvetési szeľvĺánek ingyenesen felajónlott vagyon elfugadásához való
hozzájárulásról (...) I00 millió forint éľtékhatáľig a Városgazdólkodási és Pénzügyi Bizottság
dônt.', 
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Határozati javaslat

.l20I3. (.. . . . . ..) szárńvźnosgazdttlkodási és pénzngyi bizottságí határozat

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a Corvin PLaza felaján|ását, mely szerint a Budapest Józsęfuaľosi onkormány-
zatfervÍartásában lévő óvodák tészére az óvodások szźtmának frgyelembe vételével édes-
séget, gyiimölcsöt, papír-írőszeft tartalmaző ajándékcsomagot kívánnak ingyenesen biz-
tosítani.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. október 28.

2. felhata|mazza a poIgátmesteľt az ajándékcsomagok átvételével kapcsolatos dokumentu-
mok a|áitásáľa és az ajanđékcsomagok átvételére.

Fęlelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2013. november 30.

A dcjntés végľehajtástľ-végző szervęzętiegység: Humánszolgá|tatásíIJgyosnáIy.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítojének javaslata akozzé-
tétel módjara: nem szfüséges.

Budapest, 2013. októbeľ 25.
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