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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Mlźté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti Ĺilés időpontj a: 2011. októbeľ 6. | . . . .,..,. sZ. napiľend

Tárgy: Javaslat a Dabason épülő Kapisztľán-toľony tźlmogatására
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr ,/
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatáĺ ozatí jav aslat a bizottság szémlźra:

A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oteriesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

Idén a Magyaľ országry(ilés július 22-ét a nandorfehérvrĺľi hősök tiszteletére emléknappá
nyilviánította. Ebből az a|ka|omból Dabas vĺĺľos felépíti a 22 méter magasľa tervezett
Kapisztrźn-emléktornyot. A toronyban három harang is helyet kap: a Hit, a Remény és a
Szeľetet harangjai. A torony tervezoje Bujdosó Gézaépitész.

Kőszegi Zo\tán Dabas polgármesterc országos tisszefogást hirdetett a Kapisztrán-torony
felépítése érdekében. (1. számú melléklet) Ahogy ő foga|maz,,a torony igazi különlegességét
az adja, hogy lakossági összefogással, közadakozásból, szakemberek önzetlen munkájából
épül fel, jelképezve, hogy mindig van közĺjs cél, amiért érdemes ĺisszefogni''.

A Kapisztrán-toľony szimbólum, és jelkép is egyben. Szimbolíztt|ja az ĺisszefogás erejét, és
jelkép lesz ,,amely összeköti a múltat a reményteljes jövővel, hirdeti az oromhírt,,.
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A nándorfehérvfui diadal 555. évfoľdulója alkalmából Dabas Varos polgármesterének kérése,
hogy 555-re végzódő összeggel támogassuk a kezdeményezést. Mindezek a|apjźn kérem,
támogassuk a Dabason épülő Kapisztrźn-torony építését 55.555 forinttal, melynek feđezete a
polgármesteri keret.
A Kapisztľĺín-toľony 20II. szeptember f3-aÍL átadásra keľült. Javaslom, hogy a szerződésben
kerüljön rogzítésre, hogy a szerződés szeľinti feladatokĺa a sztrĺiá(ka)t 2011. jiiius 22.

ĺapjátőI 20 I I . szeptember 23 . ĺapja kcjzötti időszakban elismerjtik.

Az önkoľmányzat201I. évi kĺiltségvetéséľől sző|ő 9l20I1. (II.21.) szźtmu rendelet 5. $ (28)

bekezdése szerint a polgármesteri keret kizáĺő|ag a tisztség e|Iźúásához' d<jntéshozatal

elősegítéséhez indokoltan szĹikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek dijazására, tovźlbbá a
tisztségviselők munkamegosztásához kapcsolódó tęrületek egyéb költségeire használható fel.
Tekintettel atámogatás tźtĺgyźlra, a döntés Képviselő-testülęt hatásköľébe tartozík.

Kéremazalźlbbihatźltozati javaslatelfogadását.

Ha.ľÁRoz'ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. támogatja Dabas Vaľos onkoľmányzatát 55.555 foľinttal, a nĺíndoľfehérvźtri hősĺik
tiszteletére épülő Kapisztrén-toľony megvalósulásának érđekében.

2. a 11 107-01-es cím polgármesteľi saját keľet múködési céltartalék előiľĺányzatźi 55.555
forinttal csökkenti, és ezzeI egyidejűleg a 11105-cjs cím támogatás értékű felhalmozási
előirányzatát 5 5. 5 5 5 foľinttal megemeli.

3. fe|hata|mazza a polgármesteľt az előterjesztés mellékletét képező támogatási
szerződés aláirására.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy az önkormányzat kĺiltségvetéséről sző|ő rendelet
kĺjvetkező m ó do sítás án á| a határ o zatb arl fo glaltakat ve gye fi gy el emb e.

Felelős: polgármester
Hatálrtdő: I-2. poĺt esetében: 20II. október 6.

3. pont ęsetében: 20I|. októbeľ 2l.
4. pont esetében: a koltségvetés következő módosítása

A diintés.. végľehajtását végző
Pénzügyi Ugyosztály

Budapest, 20II. szeptember 26.

szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály,
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Tls ztelt Képaiselótdrs a !

Idén kłiz sen, ellenszavazat né!
kÍil, az Oľszá{$yúlésben ľégi tiir.

. téne|mi ad6ssá$ot tÖľleszteitiint
emléknappá nyilvánÍtottuk jr1lius

22-ét, Az erĺléknappal nelircsak a
magyaľ nemzet, de esész Euľ6pa is méltőképpen eľrléku.
het meg a nándorfehérváľi hós król' Dabas a Kapisztrán.
emléktorony felépítésével biztos alapokra helyezi, hoÉy i r-
ténelmi.ink eme nagysze l fejezete soha ne vesszen a fe|e-

dés homá|y{!a" A toľony igazi kĹiłtinlegességét az adja, hogy

Ä toľnyot tewezóje; BujdosÓ Géza építész 22 méter magas
téglaéptilet foľmájában álmodta meg amelybeir háľom ha-
rdng kap he|yet. A Hit, a Remény 'és a Szeretet hanngl.ďt a

lakosási tisszefo$ás.

sal, ktiiadakozásbÓl,

szakemberek nzet-

len munkájábÓ,l ép l
fel, jel'képezve, hogy

mindig van k zäs
cél, amiért érdemes

Összefo$ni'

testvéľi Lentyeloľśzáglan
iĺntĺitték' majd Dabason
augusztus 20"án dr' Bábel

Ba|ázs Kalocsa-Kecske-

mét Fóegyházmegye éľse-

ke szentelte fel óket. Ttibb

száz polgáľtársunk éľez.
te már fontosnak a min'
dennapok teľhe.me|lett is

az anyägi áIdozatvállalást;

,$eet.g vál|alkoz6, cég

1r'"1,. l)L

.r%.9Ł!ł!,l.,fł|'!ł-!ź.ż.ł1jĺ:54]tł<t&'\+4lłłtn''''$.fehján|ások.AzćĄ

hosy a ktivetkezó nemzedékek is láthassák ezt az svefogást
ĺninden ŕeląiánlrí monograrnját belegnvíľozpuk egy-e$/ tégliába,

hogy aze|is e sĺts k a toľony 'falát, a váľos kiiaisségiét és nem-

adott alapanyagot,

segÍtséget munkás
: " két kezet ęzért az

ęszÍrlééY| és a jiĺvó.

be vetett hitet bizo-

nyÍtandĄ folyama-

tosan éľkeznek a

zetiink łisszetaĺtozását'

gĺinkbe. Á Rádĺő Dabas

is er sÍteni fogia a ha-

ŕang tizenetet, ugyau.

is kiizzétęszi annak a

nevét, akiért a harang

szÓl, akire enléke-
ziint vagy akĺt kŕh s-
ségiinkbe fogadunk.

Remélem, hogy a nán.

doĺfehérv&i diadäI 555'

évfordul ja alkalmábol

ĹiÉyiinket, rajtunk kí-
viil még legalább 555

tetepii|és magáénäk

Á dabasĺ lfupisztrán-torony

a neÍilzeti fisszefogás rijko-
rijelképe lesz, amely Óssze-

kôti a mriltat.a ľeményteljes
jiivôvel; hirdeti. az Öľ mhĺrt,
de memeĺtÓt állĺt a tegnap-

. nak ĺs. A háron haĺang nem-

csak déIben szÓ|al męg,' ha.
. aem'megk.onŇll annak ém-

tékerel aki e]nent kiizůliink,
vagy annak t}rômére, hogy

-ťfsztilótt érkeeett kÓzÖssé-

éľzi, és egy jelképes, 555.re végzódó iĺssze$gel, lehetóségé.

hez méľten tiímogatja a toľony létľejiĺttét.

.Kívánom, hogy a telepiilésemen tapavtáhat osszefogás
nemzeti egy ttmükťdéssé váljonl Mutassunk pé|dát EurÓ.
pának, hogy a nehéz idökben csak k z s eľövel építhetiink
réméhyteľesj vót. 
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2. számű melléklet

ľÁľĺoc,ł.TÁsl sZERZoDEs

amely létľej ött egyrészĺől'
Bud ap est x'őváľos VIII. keľület Józs efváľosi Onko rmány zat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester,
mint támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészrőla
Dabas Város onkormányzata
székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér Llb
postacíme: 2370Dabas, Szent István t& Ilb
képviseli: Kőszegi Zoltźn polgármesteľ
telefonszĺím a, fax száma: 0 6 -29 l 5 6I -200
mint tĺĺmogatott (továbbiakban: Támogatott)

- a továbbiakban egytĺttesen Felęk - közĺjtt az alábbi feltételek męllett..

1. A Tĺímogato a Támogatottnak 55.555,- Ft,- azaz öfuenötezer-otszázotvenöt forint összegű
vissza nem téľítendő támogatást nýjt a Dabason éptilő Kapisztrán-torony tźtmogatásáta.

2. A Támogató a tźmogatást jelen szerzódés aláírásátő| számitott 8 napon beliil egy
ĺisszegben átuta|ja a Támogatott Alsónémędi és Vidéke Takaľéksztjvetkezetnél vezetett
64400082-30006056-71200277szźlmusztnriaszámźra.

3. Támogatott kötelezi magát arra, hogy atámogatástkízźrő|ag jelenszerződésben megjeltilt
cél megvalósítása éľdekében haszná|ja fe|, amennyiben annak feltételei fennállnak, a
támogatás pénzugyi elkül<jnítésével.

4. Tźmogatott tudomásul veszi, hogy a támogatźs felhasznáIásáĺő| szźĺrllamásolatokkal, vagy
az összeg kifizetését ígazo|ő egyéb hiteles bizoĺy|attal köteles elszrámolni aTámogatott felé
2011. december 31-ig.
A Felek rogzítik, hogy a szerzodés szerinti feladatolaa a szám|á(ka)t 2011. július 22. napjźÍő|
2011. szeptember 23. napja kĺjzötti időszakban egymás kĺjzött elismerik. A felhasználást
dokumentálő szźtml'tk, sz:ímviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjanak
a jelen pont szerinti felhasználási időszaknak megfelelő keltezésrĺnek kell lennie.

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben
- attĺrlogatást nem haszná|ja fel, vagy
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a tźmogatást ľészben vagy egészben nęm a

Támogatott hasznáIta fel, vagy
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a ttnnogatásbő| az elfogadott céltól eltéľő

feladatot valósított meg, vagy
- ha nem számol el a hataĺidőrę



L<lzarja magźi a további tiímogatás lehetőségéből, s a biztosított cisszeget az elszámolási
hatáľidőt kovető 10 napon belül vissza kell térítenie.

6. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon tuli köZtartozása, illetve a Támogatóval szemben
Iej źrt tarto zása nincsen.

7 . T ámo gatott l ehetővé teszi a támo gatás fe|haszná|źls anak hely színi ell enőrzé sét.

8. Felek rogzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabáIyozott kéľdésekben aZ

á||afiháztartásról szóló |992. évi X)o(Vm. töľvény, a Ptk., az á||anháztaľtás működési
rendjéről sző|ő 29212009. (x[.19.) Korm. rendelet és a vonatkoző egyéb jogszabályok
rendelkezései irányadóak.

JeIen szerződést a Felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadjfü. Jelen
szerződés2 szálmozolt oldalból áll és 4 példánvban készült.

Budapest, 20||. október

Budapest Főváros VIII. Keľület
Józsefuáľosi Önkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgármester
Támogató

Dabas Váľos onkormánvzata
képviseletében
Kőszegi Zo|tán

polgáľmester
Támogatott

Ellenjegyzem:

Dr. Mészaĺ Eľika
a je gy zot helyettesítő aIj e gy ző




