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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
Budapest Józsefuárosi onkormányzat (toválbbiakban: onkoľmányzat) az elmúlt évęk'hez hasonlóan a
jövőben is fontosnak tartja biztosítani a keľĹilet városľészęiben élők számźra a közösségi kapcsolatok
ápolására alka|mas színteľet, a miĺvelődéshez, szőtakozáshoz szĹikséges helyszínt, valamint a kultuľális
értékek közvętítését. A Magdolna negyed területén megvalósuló rendezvények a mát kialakult
hagyományokra épülnek és a lakosság széles körét érintik, ezért komoly érdeklődés övezi azokat. A
rendezvények, programok további szélesítésével lehetséges a civil részvéte| erősítése a közösségi életben.

Fentiek a|apjén az Önkoľményzat 2017. február 8-źn 4.200.000,- Ft összegű támogatási kérelemmel
fordult az Emberi Erőforľások Minisztériumźthoz a Jőzsefufuos Közösségeiért Nonpľofit Zrt.-ve|
egyeztetett Magdolna Napok megvalósítása céljából. A Magdolna Napok a negyed legpezsgőbb
közösségi helyén, a Mátyás téren 20|7. augusztus 26-27-én keľiilt megrendezésľe. A progľamok között
többek között koncertek, kézmtĺves foglalkozások, arcfestés, vizes vetélkedő valósult meg.

Az Emberi Erőfoľrások Minisztéľiuma Kultúráéľt Felelős Áľlamtitkára Dr. Hoppźt|Pétęr 20|7. augusztus
9-i levelében tájékoztatta az onkoľmányzatot, hogy a Magdolna Napok progľamot 4.200.000,- Ft
ö'sszegben támogatja. A tétmogatźtsi összeg a Magdolna Napok megrendezésének teljes költségét fedezte.
A támogattls befogadása érdekében trímogatási szerzodés megkötése szükséges.

Fentięk alapjánjavasolom, hogy az onkormányzat kössön támogatási szerződéstazEmberi Erőfoľrások
Minisztériumával.

il. A beteľjesztés indoka
Atámogatási szeľződés megkötése éľdekében szükséges az előterjesztés tárgyában a döntéshozata|.

ilI. A dłintés célja' pénziigyi hatása
A döntés célja támogatäsi szerződés megkötése az Embęri Erőfoľrások Minisztériumával. A támogatási
szerzodés ö,nľészt nem igényel, több éves vagy tatós kötelezettségvźilalással nem jár, külön pénzÍigyi
fedezetet nem igényel. A Magdolna Napok pľogram megrendezésének fedezete biztosításra kerüIt a

Józsefváľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2017. évi ktiltségvetésében' mely felhasznéiősra került. A
támogatási szeľződés a|äírásźltó| szźtmított öt napon belül folyósításľa kertil a trámogatási osszeg az
onkormányzatrészére. A felhasználás alapján a költségvetés módosításról a polgármester saját hatáskörben
dönt.

IV. Jogszabályi ktirnyezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervęzeti és Műkĺjdési Szabźiyzatáről szóló 3612014. (XI.06.)
önkormányzati rende|et 7. mellékletének l.1.3. pontja a|apján aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottspg 
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Kéręm az a|ábbj határ o zati j avas lat e 1 fo gadását.

Határozatijavaslat

./2017 ' (IX.11 .) száműYárosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági hatćrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsĺńg úgy dönt, hogy

I. támogatźlsi szeruődést kĺjt azEmberi Erőfoľľások Minisztériumával (székhely: 1055 Budapest, Szalay
utca 1 0- l 4.) 4.200.000,- Ft összegben a 2017 . évi Magdolna Napok támogatása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . szeptember 1 l.

2. felkéľi a polgármesteľt a határozat 1. pontja szerinti üámogatási szeruődés a|áírásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7, szeptember l 1.

A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén az előterjesnő e|okészítőjének javaslata aközzététę|
módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

A döntés végrehajüísáltvégzo szęruezeti egység: Humánszol gá|tatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda

Budapest, 2017. szeptember 05.

..,t.3.t Ĺł'lJ-Ą
dr. Bojsza Krisztina'
ljgyosztéiyvezető
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