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Yárosgazdálkodási és.Pénżĺígyĺ Bizottság vé|eményezi tr

Embeľi Eľőfoľrás Bizottság vé|eményezi tr

Hatźlt ozati i av aslat a bizottság szćtmár a:

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi BizottsáýEmberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársya|ását'

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

^2O|5'évi 
költségvetésľől sző|ő 6120|5. (II. 20.) sz.önkoľmányzatirende!ęt 17. $ (2)bekez-

dése alapján a polgármesteri és alpolgármesteľi keret elsősoľban atisztség e|Iźĺtásához, a dön-
téshozata| elősegítéséhez szfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységek dijazására, továbbá
önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi előíľások betaľtásával szabadon
hasznćlhatő fel.

Az Erkel Feľenc Vegyeskaľ A|apitvtny 20|5. februar |4-én tźtmogatási kérelemmel fordult
onkormanyzatuĺ.irhoz, a IV. Szinkópa VegyeskariTa|źúkoző előadóinak tiszteletđijźnak, ellá-
tásának, illetve a kóľustagok napközbeni ellátásanak 150.000 Ft,- osszegútźtmogatźlsa éľdeké-

ben. Mivel arendezvénynek nincs támogatőja vagy szponzota,minđen SzinkópaTa|á|koző
megľendezéséľe pályáznia kell az A|apitvźnynak, hogy megteľemthesse a sziikséges feltétele-
ket (teremb érlet, tiszteletdíj, ellátás).

Az A|apitvány 2012' évtő|kezđódően idén már negyedik alkalommalrendezí mog a Szinkópa
Vegyeskari Ta|álkozőt. A találkozó cé|ja, hogy amatőr kórusénekesek3yakoll.*ł ę' 
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szakmai kéľdéseinek adjon szinteret' Minden előadás, programpont és meghívott személy
kiválasztásakoľ a szervezók fő szempontja, hogy a tésztvevők olyan tanácsokat, irłányelveket

hallhassanak és a próbák, előadások kapcsán olyan tapasztalatokra tehessenek szeľt, ami se-
gítheti' tovább lendítheti munkájukat, új ötleteket adhat számukľa.

II. A beterjesztés indoka

A Magyaľország helyi önkormányzatairól szőIő 20|1. évi CLXXXX. törvény 42. 5 4. pontja
a|apján az alapítványok támogatása a Képviselő-testület nem átnshźnható hatásköĺe.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Az Erkel Feľenc Vegyeskar Alapítvany (1088 Budapest, Szentkirályi utca 26.) támogatása
150,0 e Ft cisszegben a IV. Szinkópa VegyeskariTa|álkoző előadóinak tiszteletdíja, e|Iźúása,

illetve a kóľustagok napközbeni ellátása érdekében.
A tćĺmogatźls fedezete Sántha Péterné alpolgármesteľi saját keret 1 1 107-01 működési cé|tarta-

|ék e|őirányzaton rendelkezésre áll. A támogatás egyszeri jellegű, ĺjnként váIla|t fęladat.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testület hatáskĺjľę a Magyaľország he|yi onkormĺĺnyzatairőI sző|ő f0I1. évi
CLXXXX. töľvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42.5 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kérem az alábbi határ o zati j avas lat e lfo gadás át.

HłrÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Sántha Péterné alpolgármesteri saját kerete e|ófuányzatának teľhére támogatja az Erkel Fe-
renc Vegyeskar Alapítváný 150.000.- Ft, azaz százötvenezet Ft összegben a IV. Szinkópa
Vegyeskari Ta|á|koző előadóinak tiszteletdíja, e|látása, illetve a kórustagok napközbeni el-
|tĺtása érdekében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. március 19.

ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Sĺíntha Péterné alpolgármesteľi saját keret - önként vá||a|t

feladat - előirényzatárőI150 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt fela-
dat - működési célú támogatások á||amháńartáson kívĹilrę elóirźnyzatáľa Eľkel Ferenc
Vegyeskar Alapítvany (IV. Szinkópa Vegyeskaľi Találkoző elóaďőinak tiszteletdija, e|Iátéy

sa, illetve a kórustagok napközbeni ellátása) támogatása címén.

Felelős : pol giĺrmesteľ
Határiđő : 20I 5. marcius 1 9.

felkéri a polgármesteľt, hogy a2015. évi k<iltségvetésľől szóló rendelet ktivetkező módosí-
tásáná|ahatfu ozatbanfoglaltakatvegyefigyelembe.

Felelős: polgarmesteľ
Hataridő: a2015. évi költségvetés következő módosítása

4. felkéri a polgaľmestert a hatźnozat 1. pontja szeľinti támogatási szetzođés aláitźsáta'

Felelős: polgarmesteľ
Határiđő: 2015. marcius 3 1 .
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A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység:
Ügyosztály

Budapest, f0I5. március 16.
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dľ.íďsis vráz.

polgaľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében és me gbizásáĘól :
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