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Táľgy: Javaslat székely zász|ő beszerzésére és a Polgármesteri Hivatal épületére való kitÍĺ-
zésére
A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, ahatározat e|fogadźstthoz egyszeru szavazattöbbség
sziikséges
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Vá ľosgazdátkodásĺ és Pénzůĺgyi B ĺzottság v é|emúly ezi
Hu mánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati jav as|at a bizottság számár a:

Tisztelt Képviselő-testiilet!

*"Székelyfiildiin 
Kovászna és Hargita megye pľefektusai körlevélben aľľa sző|ították fel a magyar-

lakta telepiilések vezetőit, hogy a középületekről távolítsák el az ősijelképeikből született székely
zász|őt. Az engedetlen településeknek pénzbüntetést helyeztek kilátásba. A román koľmány által

, ,kinevezett,prefektusok súlyosan megséľtették.a székely nemzettestvéreinket, intézkedésükkel
szembehelyezkedtek azBurőpai Unió alapéľtékeivel is, mint az önrendelkezés, azidentitás sza-

badvźi|a|źtsa és a hagyományok ápolása anemzeti jelképek hasznźt|atźn keľesztül.

Pártokon felÍilálló kezdeményezésként számos vidéki és főváľosi település is döntĺitt arľól, hogy a

székelyftlldi településekkel szolidaritást vállalva kitvzi a székely zász|őt a polgáľmesteri hivatal-
ľa. Javaslom, hogy Józsefuáľos is csatlakozzon azon településekhez, akik kitűzik a széke|y zász-
|őt, így támogatva a megmaradásukért és identitásuk szabad vá||a|ásáélt küzdő székely nemzetet.

Magyarország A|aptoĺvényének D) cik'ke szerint: Magłarország az egłséges mag/ar nemzet ösz-

szetartozását szem előtt nrnąfelelősséget visel a határain kívül élő magłarok sorsóért, elősegíti
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kazösségeikfennmaradását és fejlődését; támogatja maglarsóguk megőrzésére irányuló törekvé-
seilret, egléni és lrözosségi jogaik érvényesítését, Irozt)sségi önlarmórlyzataik létrehozósłźt, a szi)-
lőfoldön való boldogulósukat, valąmint előmozdítja eg,lüttmíĺlrodésĺłIret eglmóssal és Magłaror-
szággal.

Kiállni tehźt a határokon kívĺil élő magyarok jogaiért nemcsak erköIcsi felelősségünk, hanem
törvényi kötelezettségünk is, amely az L|aptörvényből fakad. Ahatározati javaslat elfogadásával
tehát a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat e|egettesz erkö,lcsi és törvényi _ magébő| az A|ap=
tĺĺrvényb ő l számlaztatható - kötel ezettsé gének

A Magyarország helyi iinkormányzatairőI szó|ő 20Il. évi CLXXXX. töľvény 23. $ (5) bekezdé-
se alapján,,A kerületi önkoľmányzatfe|adata kiilönĺjsen: 19.nemzetiségi Ĺigyek.''. 

'

A Polgármesteri Hivatal épületének homlokzatárakitťizött zász|ők mérete l00cm x 200cm-es,
ezért javasolt ugyanekkora méľetĹĺ székely zász|ő beszeľzése, melynek becsült éľtéke az e|ozetes
piackutatás szerint kb bruttó 25.000,-Fídaľab, melynek beszerzése a Józsefuárosi onkoľmányzat
Közbeszerzési és Beszeľzési Szabźiyzat IX. Rész 20.7. pontja szerinti eljárás lefolytatása szüksé-
ges. ,,f0.7. onkormányzati beszerzést érintő aneftó 500 e Ft alatti kézi beszerzéselĺről a Polgármester
sajót hatáskorében dant.,, A fedezet az önkormányzat költségvetésében a 1 1 101 cím dologi e|őirányzatéĺn
rendelkezésre áll.

A fentiek a|apján Képviselő-testület hatásköľe a Magyaľország helyi ĺinkormányzata|rő| sző|ő
20I|. évi CLXXXIX. ttiľvény 23.$ (5) bekezdésén és l07. $-án (A helyi ĺinkormányzatot - tőr-
vényben meghatźtrozott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és teľhelik mindazok a kötele-
zettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, teľhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáľól
a képviselő-testület rendelkezik) alapul.

Kérem atiszte|tKépviselő-testületet, hogy tánrog assaazalábbi hatfuozatijavaslatot:



Ha,ľÁnoa,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet a Magyaľország helyi önkoľmányzataiő| szóló 20I|. évi CLXXXIX; tör-
vény 23.$ (5) bekezdése alapján t'lgy d<int, hogy 

'i 
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1.) a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatala épü.
letének (a Budapest VIil. kerülęt 35235 hľsz.-ú, természetben a l082 Budapest, Baľoss u.

63-67 . sztlm a|atti ingatlan) homlokzatára a magyar nemzeti zász|ő és Józsefuáľos zász|aja
mellé ama1yat nemzetrészétképező székely közösség zźsz|aja is kitĹĺzésre keľüljön hatá-
rozat|an időľe, aKźrpźú-medencében élő valamennyi magyar nemzeti kĺizösség tinrendel-
kezési törekvése, szimbólumainak szabadhasznźt|atatámogatása kifejezéseként.

2.) az 1. pontban foglaltak érdekében bruttó 50.000,- foľint fedezetet bizosít a l l 101 cím do-
logi kiadási e|őirźnyzata terhére kettő daľab, 100cm x 200cm méretű széke|y zétsz|ő be-
szerzése éľdekében.

3.) felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozatŻ. pontja szerinti beszerzés lefolytatására

4.) felkéri a polgármesteren keľesztiil a jegyzőt, hogy intézkedjen a székely zźsz|ő kitűzésé-
ről.

Felelős: 1-3. pont esetén polgáľmester,4. pont esetén jegyző

Hatáľidő: 1.-3. pont esetén 2013. febľuźr20.,4. pont esetén 2013. március 1.

A diintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Be|ső Ellátási Iľoda

Budapest, 2013. februáľ 19. %|s'Ę\ Pintéľ Attila
képviselő

T<iľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbizásából ^A,:*u!ł,kra-
a|jegyző




