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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a polgĺírmesteľi keľet teľhéľe támogatja az 1956-os
I27 '000.- forint ĺĺsszegben a 2014. maľcius 7-én
ćúadźsi tinnepségének megszerv ęzése érdekében.

Pesti-Srác Alapítványt összesen bľuttó
megrendezésre keľtĺlő Pesti Srác Díj

Felelős: polgaľmester
Határidő: 2014. máľcius 5.

2. ahatfuozat I. pontjában foglaltak miaĹ1az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím műkodési
cél és általános tartalékon belül polgaľmesteľi saját keret - önként vállalt feladat -

e|őirtnyzataról összeseĺI27,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt
feladat - műkodési célú támogatások źl||aĺnháztartáson kívülre e|őírányzatára az 1956-os
Pesti-Sĺác Alapítvany támogatása címen,

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. maľcius 5.

3. Sántha Péterné alpolgármesteľi saját kerete terhére támogatja az o|asz Kiiztáľsaság
Nagykiivetsége, Olasz Kultuľális Intézetet ĺisszesen bruttó 300.000.- foľint összegben
rcptezeĺtatív kiadvány körĺilbeltil 1000 példányban töľténő kiadása céljából, melynek
tárgya az o|asz Kłiztársaság Nagyktivetsége, Olasz Kulturá|ĺs Intézet épülete és a
magy ar - o|asz kultuľális kapc s o latok.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|4. maľcius 5.

4. ahatátozat 3. pontjában foglaltak miaÍt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési
céI és általános taľtalékon belül SanthaPétemé alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - e|őiráĺyzatfuő| összesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - onként
vá|Ia|t feladat - működési célú támogatások a||anhaztaľtáson kívülre eIoirányzatźta az
Olasz Kiiztáľsaság Nagykövetsége, olasz Kultuľális Intézettámogatása címen,

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. március 5'

5. címerhaszná|ati engedélyt adki az Olasz Kiiztáľsaság Nagykłivetsége, Olasz KultuľáIis
Intézet (székhety: 1088 Budapest, Bľódy Sándoľ u. 8.; képviselő: Gina Giannotti
igazgatő) részéte azza|,hogy ań.kizárőIag a jelen támogatásból megvalósuló kiadványon,
a kiadvány példányszáma szerinti merrnyiségbenhattlrozatlan ideig hasznźihatja, Budapest
Józsefu áro s i onkormán y zatot mint támo g atő partner megj elo lése célj ából.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. március 5.
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6. címeľhasznáIati engedélyt ad ki az ovi-Foci Alapítvány (székhely: 1023 Budapest,

Komjádi B. u. 3. IIl18.; képviseli: Dr. Molnár Andrea elnok) tészérę azzal, hogy azt

kizáiőIag az Alapítvány honlapjĺĺn ($uľ.qy':fo9tbu) határozatlan ideig haszĺálhatja'
Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzatotmint támogató paľtner megjelölése céljából'

Felelős: polgármester
Határidő: ?014. március 5.

7. felkéri a polgáľmestert a hatźrozatbarl foglaltak szerinti támogatási szerzőđésekaláitására,

Felelős: polgármester
Hatźridó: 2014. március 1 4.

8. felkéľi a polgarmestert, hogy a hatźnozatban foglaltakat az onkormttnyzat 2014. évi

költségvetéséről szóló rendelet követkęző módosításánál vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő : az önkorm ány zat 20 I 4. évi köttségvetés ének kcivetkező módo sítás a

A döntés végľehajtá sát végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyo., Pénzngyi Ügyo.,

14. februtu 28.

Zentai oszkáľ
képviselő

Buđapest,20
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