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Vĺírosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságla Huménszolgá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteri es ztés meŃźrsyaIását.
Tisztelt Képviselő.testület!
I. Előzmények
2014. évi kĺiltségvetésrőlszőIő3120|4.(II. 13.) sz. önkoľmanyzatircnde|et|7. s Q) bekezdése alapjan a polgáľmesteri és alpolgármesteri keľet elsősorban a tisztség ellátásźůloąa dĺjntéshozata| elősegítéséhezsztikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazásaľa, továbbá önkormźnyzati érdekek Íigyelembevételévelszabadon használható fel.

II. A beteľjesztésindoka
A Magyarországhe|yí ĺinkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi CL)O(XIX. törvény 42. $ 4. pontja
alapján az a|apítvźnyok támogatźsa a Képviselő-testület ĺem éúnlházható hatáskĺjre.

III. Tényállási adatok

a) 2015-ben ismét megľendezésre kerül a kétéventeesedékes országos Tudományos Diakköri Konfeľencia (OTDK). Az oTDK az ország legnagyobb tudományos ľendezvényekénta
tehetséges alkotó fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi
magy ar felsőoktatással kapcsolatos nęmzetstratégiai törekvéseknek.
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A konferencia

hat évtizedes múltľatekint vissza, kiemelt szerepét a felsőoktatási tehetséggon-

dozásban aĺemzeti felsőoktatásrólszóló 20|1. évi CCIV. töľvény is rögzíti. A konferenciasorozat céIja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájrínak megbecsülése, a tanárdifü kapcsolatok eľősítése,tánogatása, a difütudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.
2015. március 30. - április 1. kĺjzött a tĺjbb mint 300 vidéki és főváľosi hallgatót megmozgató

OTDK Taľsadalomfudomanyi szekciójĺínak szervezője és hazígazdája a kerĹilettinkben található Kráľoli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A rendezvény összkĺjlt-

ségvetése20 millió forint. Józsefuaros Egyetemvaros, így fontos célkittizéstinka keľületi felsőoktatási intézményekkelvaló kapcsolaĺmk erősítése,és lehetőségeinkhez mérten támogatásuk. Javasolom a ľenđezvénytźlmogatásátpolgármesteri keretből 1 millió forinttal.

b) Tĺímogatási kérelemmel fordult onkoľmányzatunkhoz azBrke| Ferenc Vegyeskar Alapítvány. 20|4. szeptember |2-I4. k<jzĺjtt a romániai Nagybanyan ľendezik meg a IV. Liviu
Borlan Nemzetkĺjzi Kórusversený. A veľsenyrę a sztlmos jelentkező közül csak 10 kapott
meghívást, akik kĺjzéa józsefuarosi Erkęl Feľenc Vegyeskar is bekerült. Az útiköltséget
(350.000,- Ft) és a szźilást (700.000,- Ft) a kórusnak kell ťlzetnie, melyhez kérik onkormĺĺnyzatunk tźlmogatásźú,.
c) Támogatási kérelęmmel fordult onkormanyzatlu.i<hoz a Jőzsefvźnosi ormény onkoľmĺĺnyzat. A20|4. évi nemzetiségípáIyazatľabeadott páIyazata nem kapott támogatást, mivel a páIyázaton csak2014. augusztus 31-ig megvalósuló progľamokkal lehetett páIyźtzní.Az áItaluk
tewezett zaľándoklat időpontja 2014. szeptembeľ 13-15. és a Szt. LazaÍ szigeten lévő <iľmény
Mechitaľista Kolostort tervezik meglátogatní. Azut osszköltségvetése 44.980FtJ fő, ani 45 fí5
esetén 2.024.100,- Ft. Saját forrásuk, és egyéb támogatásból 1.710.000 Ft rendelkezésiikľeá1l.

IV. Dłintéstaľtalmának ľészletes ismertetése
a.)Javasoljuk, hogy Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzat biztosítsa együttmfüĺidéséľőla
Káľoli Gáspar Református Egyetemet a2015. évi országos Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolításában, és biztosítson 1 millió Ft fedezetet tźtmogatás céljából. Jelenleg
egyeztetés van folyamatban azEgyetem és onkormźnyzannk között, hogy a Konferencia
lebonyolításähoz milyen önkormányzati segítségrevan szfüségfü, az egyeztetések
Iezáru|tát követően

aj

avaslatot a Képvi selő-testület elé teľj esztem.

b.)Javasoljvk az Eľkel Ferenc Vegyeskaľ Alapítvány (1088 Budapest, Szentkirályí u. 26.)
ttmogatását 200.000.- Ft összegben alpolgármesteri keret teľhéľea IV. Liviu Boľlan Nemzętkozi Kórusversenyen való részvételeérdekében'
c.)

Javasoljuk a Józsefuarosi ormény onkormányzat tźtmogatását 349.000,- Ft összegben'
melynek fedezete a 201'4. évi nemzetiségi pályázat maradvénya f49.000,- Ft összegben,
valamint alpolgármesteń keret terhéľe100'000,- Ft.

V. A dłintéscélja' pénzügyi hatása

Jelen előteľjesztésben ismertetett támogatás fedezętę az a) pont esetében Dr. Kocsis Máté polgármester b) és c) pont esetében Sántha Péternéalpolgáľmester saját kerete a 11107-01-es
mfüödési céltaľtaléke|őirányzaton ľendelkezésreá11. A 2014. évi nemzetiségi páLyazat marađvźnyaa |1107 -0l nemzetiségi <inkoľmányz atok pá|yázati támogatása céItartalékon rendelkezésre áll. A támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat.

VI. Jogszabályi köľny ezet részletes ismertetése
A Képviselő-testiilet hatásköre a Magyaľorczág helyi önkormanyzatafuő|

CDocilx.

szőIő 2011. évi
törvény 10. s (2) bekezdésében,valamint 42. s 4, pontjában foglaltakon alapul'

Kéľjükaza|ábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

HĺrÁnoza,Tl JAvAsLAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l.

2015. évi országos Tudományos Diákköľi Konferencia Tarsadalomtudományi Szekciójának megrendezése érdekébenegyiittmfüödési megállapođást kívan kötni a KĺĺľoliGáspár
Ręformátus Egyetem Bölcsészetfudományi Karával, melynek keľetében Dr. Kocsis Máté
polgármester saját keľete teľhéľe1 millió Ft-taltámogatja a Kĺrnfercnoia szervczését,
Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 20|4. auguszfus 27.

2.

fęlkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontja szerinti együttmfüödési megállapodással kapcsolatos tríľgyalások lefolytatásáľa és az együttmfüödési megállapodás beterjesztésére a
Képviselő-testiilet 20 | 5 . februári rendes üléséľe,
Felelős: polgármester
Hatáľidő : 20 I 5 . februrĺľi képviselő-testületi ülés.

a
J.

a hatźrozat 1 . pontjában foglaltak miatl az onkoľmany zat kíadás 1 1 107-0 1 cím mfüĺjdési
cél és általános taľtalékonbelül Dr. Kocsis Máté polgáľmesteri saját keret - önként váI|a|t
feladat - eloirźnyzatźtrő|összesen l.000 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1105 cím _ ĺinként
vti|a|t feladat - mfü<jdési célútámogatĺísok á||amháztaľtáson kíviilre e|oirźnyzatára aKároli Gáspar Református Egyetem Bölcsészettudomĺányi Kara támogatása címen,
Felelős: polgáľmester
Hatźrldő : 201 4. augusztus 27.

4. Sĺántha Péternéalpolgáľmesteri kerete teľhére tźlmogatja az

Erkel Feľenc Vegyeskar Ala-

pítvanyt 200.000.- Ft ĺisszegben a IV. Liviu Borlan Nemzetközi
vétele érdękében,

Kórusveľsenyęn va|ő rész-

Felelős : polgiírmester
Hataľidő : 20I 4. augusztus 27 .

foglaltak miatt az onkormányzathjadás 11107-01 cím működési
cél és általanos taľtalékon belül Sántha Péterené alpolgáľmesteri saját kęret - <inként vti|a|t
feladat - e|őitźnyzatárő| tisszesen 200 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ <inként
vállalt feladat - műkĺiđésicélútámogatások á|Iarrtháńartáson kívĹilre e|őirźnyzatára azEtkel Ferenc Vegyeskaľ Alapítvrány tĺĺmogatása címen,

5. ahatározat 4. pontjában

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : 20 | 4. auguszúls 27 .
6. Santha Péteľnéalpolgármesteri kerete terhéľetźmogatja

a Jőzsefváĺosi ormény onkor-

mányzat 2O|4 szeptembęrében megvalósu\ő zarźndokiltját a Sn.. Lázár szigeten lévő örmény Mechitarista Kolostoľba 100.000,- Ft, valamint a nemzetiségi önkoľmźnyzatok páIytuatítĺĺmogatásamaľadványábőI249.000,- Ft, összesen 349.000 Ft összegben,

Felelős: polgármester
Hataľidő : 201 4. algusztus

27

.

11107-01 cím működési
foglaltak miatt az onkoľmĺínyzathjađás
cél és általános taľtalékon belĹil Sántha Péternéalpolgáľmesteri saját keret - ĺĺnkéntvállalt
feladat - e|őirźnyzattrőI összesen 100 e Ft-ot, valamint a 11107-01 cím nemzetiségi ĺjnkormźnyzatok pálryźaati ttlmogatźIsa céltartalékÍól_ önként vállalt feladat - 249 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ <jnként vállalt feladat - miĺködési célútámogatások á1|aÍflháZtartáson beliilre eloirźnyzatáta a Józsęfuárosi ormény onkoľmlínyzat tźtmogatźsa
címen,

7. ahatźrozat 6. pontjában

Felelős : polgĺírmesteľ
Határiđő: 2014. algusńss 27 .
8.

felkéri a polgármesteľt a hatźrozat 1., 4. és 6. pontja szerinti támogatási szerződés aláírásáÍd,

Felelős: polgĺíľmester
Határidő: 2014. augusztus f7

.

9. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat az onkormźnyzat 2014. évi költségvetésérőlszóló rendelet következő módosításánál vegye Íigyelembe.
Felelős: polgármester
Hataľidő: az ĺjnkormányzat}}L4. évi költségvetésének kĺjvetkező módosítása

A

dtintés végľehajtását végző szeľvezeti erység: Humánszolgá|tatási Ügyosztály., Pénztigyi

Ügyosĺály

Budapest, 20|4. auguszťus 1 9.
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