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Képvĺselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
2014. évi ktiltségvętésľől sző|ő3l20I4.(II. l3.) sz. önkormányzati rendelet 17. $ (2)bekezdé-
se alapjĺín a polgármesteľi és alpolgármesteľi keret elsősorban a tisztség ellátásźúloz' a döntés-
hozata| elősegítéséhez szfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazásaľa, továbbá ön-
kormányzati érdekek fi gyelembevételévęl szabadon használható fel.

II. A beteľjesztés indoka
A Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 201'1. évi CL)O(XIX. töľvény 42. s 4. pontja
aIapj án az a|apíw źnyok támo gatás a a Képvi selő.te sttil et nem źún:házhatő hatásköre.

III. Tényállási adatok
A) A Tľianon Kutató IntézetKözhasznu Alapítvany 300.000 Ft ĺisszegű támogatási kérelem-
mel fordult Önkormanyzatuĺ.k'hoz a Trianon szemle címú kiadvanyuk 2014. évi 3-4. |apszźlm
kiadása (nyomdai előkészítési és tördelési munkák) érdekében. Az A|apítvźny a trianoni bé-
keszerződéssel kapcsolatos kutatásokat, ĺinálló esszéket s*s-szakcikkekpt, ktinyvismertetéseket
bemutató ismeretterjesztő folyóirat. Łni"ĺ' ill::..l" i.:I ! 
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Előteľjesztő: S dntha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testĺileti Ĺilés iđőpontj a: 20 | 4. november 5. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat alpolgármesteľĺ keľet teľhéľe ttiľténő támogatások elbírálásáľa

A napirenđet gyazáľt tilésen kell taľgya|ĺi, a hatźrozat/rendelet elfogadásához egysze-
rĹĺlĺąiqaq!ęE szav azattobbség szĹiksé ges
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźr ozati i av as|at a bizottság számára:



B) A Molnar Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási NyelvĹĺ Által.á''os Iskola az esztétíkai neve-
lés és a tanulóbarát iskolai köľnyezet kialakítása érdekében különleges mesevilágot elénk tláró
festménnyel díszíti az iĺtézsĺéĺy bejaratának falát. A két részletben megvalósuló alkotásokat
lelkes és tehetségęs önkéntesek végzik, melyhez az onkormányzattől60.000,- Ft cisszegű
támogatást kéľtek.

IV. Diintés taľtalmának részletes ismeľtetóse
Jelen előterjesztésben ismertetett indokok és tényállás alapjan teszek javaslatot a Trianon Ku-
tatő IntézetKozhaszntĺ Alapítvány (1038 Budapest, Ibolya utca I4.) tźlmogatásáľa 300.000.-
Ft ĺisszegben a Trianon szemle című kiadványuk 20|4. évi 3-4. |apszánźnak kiadása érdeké-
ben, valamint 60.000 Ft átcsopoľtosításaľa a Jőzsefvźrosi Intézményműködtető Ktizpont ľé-
szére, alpolgĺíľmesteri keľet terhére a Molnaľ Ferenc Magyar- Angol KétTaÍńtási Nyelvű A1-
talános Iskola bej áľati fa|źnak kifestése érdekében.

A Józsefuarosi Intézménymfüödtető Központ a|apitő okirata szerint végzí a köznevelési in-
tézmények funkcionális feladatainak ellátását, valamint a mfüĺidtetés biaosításái, ezért a fes-
tési munkálatokat is lebonyol itja, megszerv ezi.

V. A döntés célja, pénzügyÍ hatása
Jelen előterjesztésben ismeľtetett tĺímogatások fedezete Sántha Péteľné alpolgáľmesteri saját
keret 2014. október I2-ig fe|használható előirźnyzatának maradványa, ami a 11107-01 cím-
mfüĺjdési céltartalék eIoirźnyzaton rendelkezéve á||. A támogatások egyszeri jellegűek, ĺ]n-
ként vállalt feladatok.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet részletes ismeľtetése
A Képviselő-testiilet hatásk<jre a Magyaľország helyi önkormĺányzatairő| szőIő 20Il. évi
CL)o(Xx. törvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéťükazalźlbbíhatározati javaslatelfogadását.

H.łrÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Santha Péteľné alpolgármesteľi saját kerete 20|4. október l}-ig fe|használható elői-
rźnyzatźnak maradvtnya terhérę tźtmogatja a Trianon Kutató Intézet Közhasznú Ala-
pítvaný 300.000.- Ft, azazháĺomszánezer Ft összegben a Tľianon szemle című kiad-
v arry 20 I 4 . év i 3 - 4. |ap számźnak ki ad ás a érdekéb en.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|4. november 5.

2. ahatfuozat 1. pontjában foglaltak miattazonkormĺĺnyzatkjadás 11107-01 cím mfüö-
dési cél és általanos taľtalékon belül Sĺĺntha Péterné alpolgármesteľi saját keret - ön-
ként vállalt feladat - e|őfuźnyzatźnő| 300 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ön-
ként vállalt fęladat - mfüödési célú támogatások á||aft.h, z1aÍtáson kívülre e|őirényzat-
aľa Tńanon Kutató Intézęt Közhasznú Alapífuĺíny Trianon szemle címiĺ kiadvany
2014. évi 3-4. |apszźlm kiadásrának (nyomdai előkészítési és tördelési munkak) támo-
gatása címén.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. novembeľ 5.

3. Santha Pétemé alpolgármesteri saját kerete 20|4. októbeľ |Z-ig fe|használható elői-
rźnyzatźnak maruďványa terhére 60,0 e Ft ĺisszegben támogatja a Molnár Feĺenc Ma-
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gyar-Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Altalános Iskola bejźnati falanak kifestését, melynek
lebonyolítój a a Józsefu aĺosi Intézménymiiködtető Központ.

Fele*.lős : polgĺĺrmesteľ, JIK v ezetője
Hatźnďő: azoĺlnal

4. a 3. pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános tartalékon beltil Sántha Péterné alpolgármesteń saját kerete f0I4. október
12-ig felhaszná|hatő e|őírźnyzatĺának - ĺinként vállalt feladat - e|őirźnyzatarő| tisszesen
60,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l108-02 cím - önként vállalt feladat - mfüödési
ťlnanszírozási kiadásokon beltil az irźnyítőszeľvi tĺímogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őirźnyzattr a a J őzsefuaľosi lntézménymfüĺjdtető Központ ( 1 082 Budapest,
Baross u. 84.) részére a Molnar Ferenc Magyar- Angol KétTanitási Nyelviĺ Altalános
Iskola bejarati fala festésének tiĺmogatása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. novembeľ 5.

5. a 3. pontban foglaltak miatt a Józsefvaľosi Intézménymfüödtető Központ 72|03 cím _
önként vállalt feladat - bevételi működési ťlnanszírozási bevételen beltil az kźnyítő-
szervi támogatásként folyósított támogatás Íizetési szźtnrlén töľténő jővźirősa előirany-
zatát és a kiadás dologi eLőirźnyzatát 60,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a Molnaľ Fe-
renc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvĺĺ Általanos Iskola bejarati fala festésének cí.
mén.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 20|4. november 5.

6. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a k<ĺltségvetésről szóló rendelet, következő módosításá-
ná|ahatározatbanfoglaltakatvegyefigyelembe.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: akĺiltségvetés következő módosítása,legkésőbb}0l4. december 31.

7 . felkéľi a polgáľmesteľt a hatérozat 1. pontja szerinti támogatási szęrzőđés aláírźsára.

Felelős : pol gĺĺrmesteľ
Határidő: 2014. november 1 5.

A diintés végľehajtását végző
Ügyosztály, JIK

Budapest, 20|4. október 17.

szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosĺály, Pérlzljgyi

sí\rt \ f;Đ. -p\šuw1LA iq-.
Sántha Pétemé
alpo1gáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Riman Edina
jegyző

nevében és me sbizźtsából :I iĺĺ]ĺ,, t ĺ{ďuj/0.Y. v|łr
dr. Mészĺíľ Erika

a|jegyző
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