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Képviselő.testület e számára

Előteľj esz tő : E gry Attila alpolgáľmesteľ, S ĺíntha Péterné alpolgáľmester

A képviselőtestiileti ülés iđőpontj a:20|3.június 19. . sz. napiľend

Tárgyz Javaslat alpolgáľmesteľi keret teľhére ttĺrténő támogatások elbírálására

A napirendet gyazáľt ülésen kell tlíľgyalni, a hatátozat/tendelet elfogadásahoz egysze-
ľtĺ/ĺąilCIílett szav azattobbség szĹikséges
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi tr
HumánszolgáItatásĺ Bizottság véleményezi tr
Határ ozati jav aslat a bizottság szźmźr a:

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáýa Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő.testiiletnek az előterj es ztés meúárgya|ásźLt.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
20|3. évi kĺlltségvetésľől sző|ő 9120|3. (II.f2.) sz. önkormányzatí rendelet 16. $ (2) bekezdé-
se alapján az a|po|gármesteľi keret elsősoľban a tisztség e||átásźłloz" a döntéshozata| e|ősegi-
téséhez szfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységek ďíjazására, továbbá önkormányzati ér-
dekek figyelembevételével szabadon használható fel.

II.Indokolás
Magyaľoľszághe|yí ĺinkormányzatairő| sző|ő 2011. évi Cl,)ooilx. törvény 42. s 4. pontja
a|apján a képviselő-tęstiilet hatásköľéből nem nházÁatő át az á|Lanhánartáson kí\Ąili foľrás
źúadása.

III. Tényállás
a) Támogatási kérelemmel fordult onkormrányzaisll7dloz a Jénls Tarsasága Magyarorczági
Rendtaľtom źnya a Jézus Szíve Templom oľgonáj ának felúj ítása érdekében.
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A Jézus Szíve Lelkészség 2010-ben Józsefuaĺosért kitiintetésben, Vértesaljai Lász|ó SJ a Jé-
zus Szíve Templom igazgatőja pedig 20t3-ban Józsefuaľosi Becsületkeľeszt kitiintetésben
részesült. A Jézus Szíve Templombantalá|hatő orgona a Várady és Fia oľgonaépítő múhelyé-
ben 1978-ban készült, melynek felrijítása vált szfüségessé, a felújításanak becstilt költsége
500.000.- Ft, melyből önĺészként 200.000.- Ft. áll a Rendtartomány rendelkezésére.

b) Tárrrogatási kéľelenurrel foľdult onkoľnralryzatulklroz a Civilek Palotanegyedért Egyesiilet
képviseletében Peľényi Lász|ő, az egyesület elnöke. Az Egyesület célja Belső-Józsefuaros
felvĺrágońatása, kulturális örökségének megóvása és ismertté tétele, a Palotanegyed kulturális
és szóľakoztatő szoIgáltatásainak továbbfejlesztése és a negyedbeli lokálpatriotizmus erősíté-
se. A Civilek a Palotanegyedért Egyesület az a|ábbí tevékenységekľe kér támogatást (az źita-
luk szervezett programokat más pá|yázati fonásból próbáljfü megoldani):

o Mikszáth Kálmrán téri kovácsoltvas kerítés I27.000,-Ft
o működés
o tagbővítés,kiadványok
o fejlesztés
o CaPE pá|yźzatoknyeľeményei
mindösszesen:

150.000.- Ft
50.000.- Ft
s0.000.- Ft
10-10.000.- Ft
397.000.- Ft

Az Egyesü|et 20l2-ben 250.000.- Ft támogatásban részesült. A támogatásról szóló beszámo-
lót és elszámolást határidőben benyújtotta.

c) Az Apáczai Kiadó szervezésében2013.június |7. és2I.kozott keľiil megľendezésrę Cell-
döm<jlkön a Tanítók Nyráľi Akadémiája2013., mely egy a pedagógusok szĺĺmaľa 30 kredit
pontot érő továbbképzés is egyben. Az Akadémian többęk kĺjzött az alábbi előadók vesznek
részt: Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár, Dr. Csépe Valéria azMTA fotitkaľhelyettese, olvasás-
kutató, Dr. Bagdy Emőke pszichológus, Dr. Ba|ázs Gézanye|vész,Dr. Steklács János dékán,
olvasáskutató, Dr. Gombos Péter olvasáskutató. Előadást taľtanak az Apáczai Kiadó tan-
kĺinyvírói is. A résztvevők színvonalas szabađiđőprogľamban és a Kiadó kiemelkedő vendég-
Iátásában is részesülnek. A részvételi díj: 55 000 Ft/fő, amely magában foglalja a továbbkép-
zésenva|ő részvétel mellett a szźilźs, az étkezés, a szabadtďőprogram (wellness) teljes költsé-
gét. Kérik, hogy a VIII. kerületből is minél több pedagógus vegyentészt ezenanívós rcndez-
vényen, a kerĹileti TankerületteL egyeńetve 4 fő keľĹiletben tanítő pedagógus tészvéteIét java-
soljuk a továbbképzésen.

IV. Jo gszabályi ktiľny ezet r észletes ismertetés e :

A Képviselő-testiilet hatásköre a Magyarország he|yi önkormanyzataírő| sző|ő 20Il. évi
CL)ooilX. tĺirvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint a 13. $ (1) bekezdés 15. pontjábarl,23.
$ (5) 13. pontjában, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Y. Diintés taľtalmának részletes ismertetése:
Fentiek a|apjźn javasoljuk aIézus Taľsasága Magyaľországi Rendtaľtomány tĺĺmogatását brut-
tó 300.000.- foľinttal, a Civilek a Palotanegyeđért Egyesület tźtmogatásź./- bruttó 397.000.-
foľinttal, valamint javasoljuk 4 fő pedagógus részvételének támogatźsát a Tanítók Nyáľi Aka-
démiája 20|3. továbbképzésen ĺjsszesen bruttó 220.000.- forinttal. A pedagógusokat a Kle-
belsbeľg Intézsnényfenntaľtó K<izpont Budapesti VIII. TankerĹilete jelöli ki.

VI. A döntés célja' pénzůigyi hatása:
Jelen előterjesztésben felsorolt támogatások fedezete IIVa)-b) esetében Egry Attila alpolgár-
mester saját kerete, IIIic) esetében Srántha Péterné alpolgríľmester saját kerete a 11107-01-es
műkĺjdési céltaľtalékon rendelkezésľe áll.



Kérjükazalábbihatfu ozati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elszámolási kötelezettség mellętt tfurlogat1a a Jézus Taľsasága Magyaľországi Rendtaĺto-
mźnyźń (székhely: 1085 Budapest, Hoľánszky u. 20.; nyilvantaľtási szám.. I0373lI993.;
képviseli: Foľrai Tamás) a Jézus Szíve Templom oľgonájanak felújítása éľđekében bruttó
300.000.- fońnttal,

Felelős: polgármester
Határidő: Zll3.június 19.

2. eIszámolási kcitelezettség mellett támogatja a Civilek a Palotanegyedét EgyesĹiletet (szék-
hely: 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.; nyilvĺántaľtási szám: 152612008.; képviseli: Peľényi
Lász|ő elnök) bruttó 397.000.- forinttal,

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: f0I3.június 1 9.

3. tĺĺmogatja 4 fő pedagógus ľészvételét az Apáczaí Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft.
(székhely 9500 Celldömĺilk, Széchenyi u. 18.; adőszám: 10380949-2-18.; képviseli: Esz-
tergályos Jenő tigyvezető ígazgatő) á|ta| 20|3. június 17. és 2I. kozott szervezet Tanítók
Nyári Akadémiája 20|3. elnevezésű továbbképzésen 55.000.- FtJfő, vagyis bruttó
220.000.- forinttal,

Felelős: polgáľmester
Hatź dó: 20|3. junius 1 9.

4. ahatźrozat |. pontjában foglaltak miatt az onkoľmĺínyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon belül Egry Attila alpolgáľmesteľi saját keľet előirányzatźtrő|' osz-
Szesen 300 ę Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmozási
cé|ű átadott péĺueszkoz e|oirźnyzatźra a Jézus Taľsasága Magyaľországi Renđtartomtnya
támogatása címen,

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: Zll3.junius l 9.

5. ahatározat 2. pontjában foglaltak miat|az onkormanyzatkjadás 11107-01 cím működési
cél és általanos tartalékon belül Egľy Attila alpolgáľmesteri saját keľet előirányzatźrő| osz-
szesen 397 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiađás 1l105 cím - önként váI|a|t feladat - miĺködési cé-
lú átadott pélueszkoz e|oirźnyzatára a Civi|ek a Palotanegyedért Egyesület tźtmogatása cí-
men,

Felelős: polgármester
Határiďő 2013.j unius 1 9.
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6. ahatfuozat3. pontjában foglaltak míatt az onkoľmanyzatl<ladás 11107-01 cím működési
cél és általĺĺnos tartalékon belül Santha Péterné alpolgáľmesteľi saját keret előirĺínyzatátő|
összesen 220 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ önként vá||a|t feladat - dologi elői-
tányzatáĺa továbbképzés trímogatása címen,

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 20|3.június 1 9.

7. fe|kéri a polgármestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat az cjnkormźnyzat költségvetéséről
szóló rendelet következő módo sít ásźná| ve gye fi gyelembe,

Felelős: polgáľmester
Hatándő: az ĺjnkorm ányzat 2013. évi k<iltségvetésének következő módosítása

8. felkéri a polgáľmestert a határozat 1-3. pontja szeľinti szerződések a|áírásfua.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatźridő 2013. július 1 0.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyo., Pénziigyi Ügyo'

Budapest, zll3.junius 1 0.
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Santha Pétemé Efry Attita
alpolgármesteľ alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina 
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jegyzó
nevében és megbízźlsából :
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