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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Etőteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ, Sántha Péterné alpolgármester, dľ' Sára Botond alpol-
gárnresteľ, Egry Attila alpolgármcstcr

A képviselő-testületi ülés időpontja: fOI3. máľcius 20. I sz. napirend

Tárgy: Javaslat polgáľmesteľi és alpolgáľmesteľi keľet terhéľe ttiľténő támogatások elbíľálásá-
ľa
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáttatásĺ Bizottság véleményezi tr

Hatźlrozati jav as|at a bizoÍtság számźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáýa Humánszo|gźitatási BizoÍtságjavasolja a Képviselő-
testületnek az e|oterjesztés megtárgy a|ásźt'

Tisztelt Képviselő-testület!

Az a|źhbi támogatási kérelmek e|birźitsfuateszünk javaslatot, melynek fęđęzete a polgármes-

teri, illetve az alpolgźrmesteľi keret:

I.
A Losonci Téri Általanos Iskola benevezett a ,,Nagy Yagy,, TV2 vetélkędő tavaszi, ápľilisi
budaöľsi elődĺintőjébe. A versenyzőkkozott lesznek halmozottan hátrányos helyzeťĺ tanulók
is, akiknek egy ilyen megmérettetés óriási lehetőség. Sikeľfü Józsefuaros hírnevét erősítheti.

Aza|abbíköltségekhezkérikazonkoľmányzattámogatását:

Felhasználás Osszeg
autóbusz béľlése+utazási költsée 40.000.- Ft
syerekek étkezése+iutalom 20.000.- Ft
egységes pólók 30.000.- Ft
felkészüléshez eszközĺik (amennyiben nem
áll az iskola ľendelkezésére)

50.000.- Ft
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Javasoljuk, hogy alpolgáľmesteri keret terhére támogassa az onkormáĺyzat az iskola Verse-
nyen való indulását bruttó 140.000 Ft osszegb eÍI, az iskola a számlé/- az onkoľm źnyzat nevére
állítja ki.

il.
Az Erkel Ferenc Vegyeskaľ ez év tavaszáĺa e|őadőként meghívást kapott Mohácsra a Schnei-
der Lajos Alapfokú Miĺvészetoktatási Intézsĺény nagýermében męgľenđezenďo koncertľe
(2013, május 11'), valamint a Székesfehérvári Szent István MúvelődésíHazba(2013. május
I2.). A szállásköltséget a tagok magukĺa vállalták, de az utazásí költségekhez kéľnek
2 0 0. 0 0 0. - Ft ö s sze gű önko rmány zati támo gatźst.

Az Erkel Ferenc Vegyeskar |963-ban alakult Pászthi Miklós és Fassang xpn vezetésével.
|997-ben alakult újjá két ťĺataIkarnagy vezetésével. A kórus az ę|mult évek alatt Magyaror-
szág legjobb és legismertebb arĺĺatőt egyĹittesei kĺjzé kęľült, melyet aMagyat Kórusok és Ze-
nekaĺok Szövetsége és az eddigi versenyeken eléľt eredményei igazolnak. T<jbbek közcjtt
20I2-beĺ az 5I. Seghizzí Nemzetközi KórusveľSęnyen Goriziaban II. helyezés és aľanydip-
loma, két III. helyezés és ezüstdiploma, különdíj, III helyezés a nagyđíjas versenyen.

Javasoljuk az Erkel Ferenc Vegyeskar utazásának tźtmogatásät bruttó 200.000 Ft összegben
alpolgármesteri keret terhére.

ilr.

A Tormay Cécile Kĺjr iľođalmípźiyázatot hirdetett,,90 éves aNapkelet, Magyar orökségiink,'
címmel. A pá|yázat célja, hogy Klebelsbeľg Kuno és Toľmay Cécile felejtésre ítélt Napkelet
folyóiratát megmentse a pusztulástól és újra közismeľté tegye. A Napkelet és foszeľkesztője
2}I}-beĺMagyat orĺikség díjat kapott. Apá|yázatkét kategóriábarlkerül kiírásra. Az I. kate.
gőtiźhaĺZ} év alatti tagokb ő| á|lő csapatok páIyázhatnak, a II. kategőiábarl a 18-32 év közöt-
ti koľosztály egyénileg. Avźiasztható témakörcjk a Napkelet folyóirat tĺjrténetét, jelentőségét
járjákkörbe. Az első díjéľt 100.000 Ft, a másodikéľt 50.000 Ft, a haľmadik helyezéséľt 30.000
Ftjaľ.

Jobbágy Éva a Kör vezetője kérte az onkormányzat tálnogatásźi a pá|yźzat lebonyolítása ér-
dekében. A péiyźzat fővédnöke Dobos Menyhért a Duna TeIęvíziő vezérigazgatőja, illetve
további tĺímogató a Rákóczi Szövetség. Javasoljuk, hogy az onkoľmtnyzat alpolgiírmesteľi
keret terhére támogas sa a pźiyázat lebonyolítását bruttó 200.000 Ft-al. Mivel a Tormay Cécile
K<ir nem jogi személy' ezért a Toľmay Cécile Kör és a Rfüóczi Szc}vetséggel folytatott egyez.
tetés alapján apá|yźzatra vonatkoző tźtmogatási szetzőđést a Rfüóczi Sztlvetséggel javasoljuk
megkĺitni.

IV.

A 2009-ben elindult ,,ovi-Zsaru'' prevenciós program' célkĺjzĺjnsége az óvodás korosztály, a

cél pedig a rendőľség iránti pozitív attitűd kialakítása, abízalom elnyeľése, az otthoni és kĺlz-
teľiileti szabáIyok tudatosítása, a környezetet tisńelő, ĺjnvédő és táľsakat tisztelő magatartás
alapjainak kimunkálása. A rendőt akata|izátor szerepét tölti be, első találkozáskor érintkęzik
a gyerekekkel. Megfelelő infoľmácíőátadás után a pľogľam előadőja az ővodapeđagógus. A
pľogram részvételi díjas, mely ĺisszeget aziljonnan belépő óvodĺáknak kell fedezni, Arészvé-
teli díj 13.970.-Ft.

A VIII. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztá|yalevélben jelezte onkorminyza-
tunk folé, hogy az,,Ovi-Zsaru'' programban töľténő részvételi szőndékát2012-ben hráľom jó-
zsefuárosi óvoda je|eńe (Napľaforgó ovoda, Pitypang ovoda, Koszorri ovoda). Javasoljuk a
ľészvételi díj biztosítását alpolgármesteľi keľet teľhéľe a háľom óvoda tękintetében egyenként
13.970 Ft összegben.
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v.

Tĺímogatási kérelemmel fordult onkormanyzai\ů<hoz a Bolyai Pedagógiai Alapítvĺíny elnö-

ke, me|yben 3 millió Ft támogatást kér a III. Tudományfesztiválmegľendezése érdekében. Az
elmúlt óvek sikerei utan 2013. ápľilis I9-2t. között ismét megrendezésre kerül az ímmźĺr III.

Tudományfesztívźi. onkormanyzafiĺlk mindig nagy ĺirömmel vett tésń', mint támogatő a

Kossuth ŕlub, a Bolyai Pedagógiai Alapítvány és a Magyar Nemzęti Múzeum á|ta| rendezętt

fesztivál szervęz,éséhen. A rcndezvéĺy fővédncjke Budapest főpolgĺĺrmestere Tarlós István,

kormányzati védnöke Dr. Illés Zo|tźnállamtitkar, VIII. kerületi véđnöke Dr. Kocsis Máté, IX.

kerületi védnöke Dr. Bácskai János polgármester.

A III. Tudományfęsztivál az ę|ózo évekhez hasonlóan a tudományos ismeľetterjesztés street

science hagyományainak jegyében a családok és az iť1úságot szőIítja meg. 201f-ben a meg-

újuló energiák tematikájú II. Tudományfesztivá| pľogramjain 10.000 |átogatő vett részt,

amelyből szęrvezett formában 115 iskolai osúźiy több mint 3000 diákja játékos formában

ta\źikozhatott a legúj abb fej lesztésekkel.

Javasoljuk a III. Tudomáĺyfesztivál támogatását mint otthont adó keľület 2 millió foľinttal,

alpolgármesteri keret teľhére. A ręndezvény összköltségvetése 6 millió forint, arit a Budapest

Főváiosi onkormanyzat 1 millió forinttal, a IX. keľiilet 2 millió foľinttal és a Kossuth Klub 1

millió forinttal támo gat.

vr.

Tiĺmogatási kérelemmel fordult onkormányzatlĺ.irhoz a VIII. keľĹilet Scheiber Sandor utca 3.

szám a|atti ttrsasház lakóközössége, mivel az 5 ęmeletes tiĺrsashaz |iftje nem megfelelően

műkodik. Az elĺiľegedett lift kisebb hibáinak javitása nem lehetséges, mivel vannak olyan

alkatrészek' amiket'miíľ nem gyártarĺak. A teljěs felújítás költségét _ 1,5 -illió Ft + Afa_ a
ház |akői nem tuđjak vállalni a jelenleg is magas közöskoltség miatt. A tźnsashźnban 19

albetétta|á|hatő,me1ybő13albetétönkormrínyzatitlJlajďonbanvan.

Mivel aházbankisgyermekes, ikeľgyeľmekes családok, idősęmberek laknak, ezért javasoljuk

atźrsashźntámogatásáta nettó beruhazás 80 Yo-ának, |,2 mi||iő Ft összegben az aIpo|gáľmes-

teri keľet terhéľe.

VII.

Támogatási kérelemmel fordult onkormanyzaturi<hozDézsy Zo|tźn-fi1mľęndező, aki új játék-

fihjéńek bemutatójáhozkét támogatźst, melynek címe Elmęnt az oszod. Az oľczy-keľtben

is forgatott filmet aNemzeti Kulturális AIap 4.5 millió forinttal tźtmogatta. A film bemutatóját

ápľiliš utolsó hetében tervezik azIJráruavagy a Corvin mozibarl, melynek k<iltsége 300.000

Ft + Afa. A film bemutatóját a Videopaĺtner Kft. szeruezi.

Javasoljuk a ťrlm bemutatójĺának támogatását 150.000.- Ft + Äfa, azazbruttő 190.500.- foľint-

tal a polgáľmesteri keręt teľhéľe.

YIII.

Támogatási kéľelemmel fordult onkormanyzatunkhoz a Fővárosi Katasztrófavéđelmi Igazga-

tőság Kozép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége'
A hágyománýokhoz híven 20I3-ban is megrendezik a Katasztľófavédelmi Ifiúsági Versený.

a veiśeny a kirendęltséghez lrrrtoző 6 kerület cisszevont versenye. Az e|ért eredmények elis-

meľése é-s a győzÍes csapatok továbbjutása keľiiletenként tĺjrténik. A verseny célja, hogy a

résztvevő általános iskola felsó tagozatos és kĺizépiskolás difüok elméletbęn és gyakorlatban



életkoruknak megfelelően adjanak számot mindanól a veszélyheIyzetí ismeretről, amit a tan-
év során elsaj átítottak.

2072-ben a versený bruttó 300.000 forinttal tźtmogatÍa az onkormányzat.Idén a kírendeltség
kérésének megfelelően javasoljuk az FKI Közép-pesti Kirendeltségének támogatását bruttó
200.000 foľinttal az alpo|gármesteľi keret teľhéľe.

Jelen előteľjesztésben felsorolt támogatások feđezete IJV-ig Sántha Pétemé alpolgármester
saját kerete, V., VIII. esetében Dr. Sára Botond alpolgáľmester saiát kerete, VI. esetében Egľy
Attila alpolgármester saját keľete, VII. esetben Dr. Kocsis Máté polgármester saját kerete a
11107-01-es műkĺldési céltaľtalékon rendelkezésre á1l. A 2013. évi kĺiltségvetésről szóló
9l20I3. (II.22.) sz. önkormźnyzati rendelet 6. $ (2) bekęzdésę alapján a polgármesteń, alpol-
gármesteľi keľet elsősorban a tisztség e||átásához' a đöntéshozata| elősegítéséhez sziikséges
tanácsadói és egyéb tevékenységek đíjazásźlra,tovźlbbá önkormanyzati &ďekek figyelembevé-
telével szabadon használható fel.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország he|yi ĺinkoľmanyzataírő| szőIő 2011. évi
CLXxxx. törvény 10. $-ában, valamint a23. $ (5) bekezdés 10. és 13. pontjában, valamint
42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéťükaza|ábbíhatározati javaslatelfogadását.

H,łrÁnozĺ'TI JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. támogatja a Losonci Téri Általános Iskola,,Nagy Vagy,,TV2 vetélkedő elődcjntőjében
való részvételét Józsefvarosi onkormtnyzat nevéľe kiállított szźlmlźlval, való elszĺĺmolással
bruttó 140.000.- Ft összegben.

2. e|számolási kötelezettség mellett tttmogatja azErke| Feľenc Vegyeskar (székhely: SzentkĹ
rályi u. 26.; ađőszźlm: 18006908-I-42; képviseli: Dr. Cseľi Zsőťĺa) tavaszi 2 napos (2013.
május lI-I2.) koncertturnéját, melynek állomásai Mohács és Székesfehérvaľ bruttó
200.000.- Ft összegben.

3. elszámolási kötelezettség mellett tźmogatja a Rfüóczi Szövetséget (székhely: |027 Buđa-
pest, Szász Karoly u. 1. IV./l.) bruttó 200.000 Ft <isszegben a Tormay Cécile K<jr által
rcĺdezett,,9O éves a Napkelet,Magyar orĺikségtink'' című irodalmi pá|yźnatťlnanszírozása
céIjáből,,

4. tźnnogatja a Napľaforgó Napkcizi otthonos óvođa, a Pitypang Napközi otthonos ovoda és
a Koszoľú Napközi otthonos ovoda ńszvétę|ét az ,,oví-Zsaru'' pľogramban egyenként
bruttó 13.970.- Ft <isszegben.

5. a) ahatátozat 1-4. pontjában foglaltak miattazonkoľmĺányzatkíadás 11107-01 cím műkĺj-
dési cél és általanos tartalékon belül dr. Santha Péterné alpolgármesteľi saját keret elő-
irányzatáről összesen 582,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1|20l cím dologi elóirényzatára
140'0 e Ft-ot a hatfuozat 1. pontjában, a 11105 cím mfüödési célú átadott pénzeszköz e|ő-
irźlnyzatára400,0 e Ft-ot ahatźrozatZ-3.poĺtjábana1108-02 cím finanszirozási műkĺjdési
kiadáson belül az irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirtnyzat-
ára 42,0 ę Ft-ot ahatźlrozat 4. pontjában foglalt célokra,

b) a Napraforgó Napközi otthonos óvoda 72IOO-O7 cím bevétel finanszírozási működési
bevételeken belül az irźlnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźm|źn
tĺjrténő jőváirás e|őirtnyzatát és a kiadás dologi elóirźnyzatát I4,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli,



c) a Pitypang Napkozi otthonos ovoda 721OO-|5 cím bevétel finanszírozási mfüödési be-

vételeken be\11l az irányítószeľvi tárĺogatásként folyósított támogatás ťĺzetési számlán töľ-

ténő jővtirás előirányzatźń és a kiadás dologi előirényzatźLt I4,0 e Ft-tal céljelleggel meg-

emeli,

d) a Koszoru Napktizi otthonos óvoda 72|00-13 cím bevétel finanszírozási mfüödési be-

vételeken bęIuI az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatts fizetési sztĺmlántor
ténő jőváírás előiľányzrtźń és a kiadás dologi eIóirźnyzatát 14,0 e Ft-tal céljelleggel meg-

emeli.

6. a) támo gatja a Bolyai Pedagógiai Alapítvaný (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 48.

s,ĺs.; aaósžam: ft8214)2-1-42; képviseli: Dr. ZźrugPéteľ Faľkas elnök) 2.000,0 e Ft. ösz-

szegben a III. Tudományfesztivál megrendezése céljából,

b) az onkormányzatkiađás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos taľtalékon belül dr.

Saĺa Botond alpolgármesteľi saját keret elóirźnyzatźfiőI2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 6. a)

pontban foglali támogatás címén a kiadás 11105 cím mfüödési célú átadottpénzeszköz

e|óiráĺyzatáĺa.

c) tĺámogatj a aEővárosi Katasztrófavédelmi lgazgatősźtg Közép-pesti Kiręndeltségét 200'0

e Ft összeg gďr akatasztrófavédelmi ifiúsági veľSeny meglendezése céljából.

d) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül dr.

Sara Botond alpolgármesteń saját keret e|oíráĺyzataÍő| 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 6, c)

pontban foglalĹtáňogatás címén a kiadás 11105 cím mfüödési célú támogatás á||amhaz-

taľtáson b ęlülre e|őír áĺy zatźr a.

7. a) tźmogatja aVIII. keľĹilet Scheiber Sandor u. 3. számú tźrsashźnat |.200,0 e Ft. c}sszeg-

ben a tźrsashtn liftjének felújítása érdękében.

b) az onkormźnyzatkiađás 11107-01 cím miiködési cél és általános tartalékon belül Egry

Attila alpolgĺírmesteľi saját keret előirányzatźróL 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 7 . a) pont-

ban foglätt iámogatás címén a kiadás 11l05 cím fęlhalmozás (felújítás) célú átadott pénz-

eszkozelóirźnyzatára.

8. a) tĺámogatja aVIDEOPARTNER Videófe|iratozó és Műsorgyártó Kft.-t (székhely: Buda-

pest, 1052 Apáczai Csere János u. 1., képviselő: Juhász Sándor, adőszźtm: |0]48107-2-41)

Ĺruttó 190,5 e Ft-aI azElment azoszodcímű film bemutatójának megszervezése cé|jábőI.

b) az onkormänyzat kiadás 11107-01 cím mfü<jđési cél és általanos tartalékon belül dr.

Iiocsis Máté poĺgármestęri saját keret e\őirźnyzatáÍő| |90,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 8. a)

pontban foglďt támogatás címén a kiadás 11105 cím mfüĺldési célú źtađottpéĺweszkoz
e|oirźnyzattra.

g. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatátozatban foglaltakat az önkormźnyzat költségvetéséről

szóló rendelet következő módosít ásźná1 vegye figyelembe.

10. felkéri apolgármesteľt a határozat2.,3.,6.,7.,8. pontja szeľinti támogatási szeruődésęk

a|áirására.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 1.-8. pont esetében 2013. maľcius 20.

9. pont esetében önkormányzat2}I3. évi költségvetésének következő módosítása

10. pont esetében 2013. maľcius 31.



A dtintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosaály, Pénzügyi Ügy-
osńáIy, Y agy ongazdátkodási és Üzemeltętési Ügyosztály

Budapest, 2013. március 19.
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Egrý Attila
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alpo1gáľmesteľ
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Santha Péterné \,

alpo1gáľmesterpolgĺíĺęnesterľ r,,/)
Dr. Sara Botond
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés :

fuman Edina
jegyző

nevében és megbízźlsából :
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