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Budapest JĺĎzsefvárosi onkorm ányzat
|ete számára

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A Képviselő-testĹilet előtt is ismert, hogy 20|3. június 06-án, hosszan taľtó súlyos betegség

után 70 éves korában elhuný Koppĺány Zo|tém, akik 1990.t992kozöÍt volt Józsefuáros első,

szabadon váIasńott polgĺírmestere. 1990-ben választotta Józsefuaľos Képviselő-testiilete pol-
gáľmesteľľé' Vezetése alatt az ĺjnkoľmźnyzati rendszer kialakításan dolgozott. Mindezekĺe
tekintettel az onkormtnyzat saját halottjanak tekinti.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy temetés időpontja 2013. június 26. 10.00

óra, helyszíne: a Dúxa utcai kiköto,Halászbásýa nevű hajó' módjahamvasztásos, szórásos,
katolikus egyhazi szertartás szeľint.

Az ĺinkorményzat saját halottjĺának temetésével, a kegyeleti felađatokkal kapcsolatos teendők
- a kĺjzvetlęnhozzźúartozókkal egyeztetett _ ellátása, a temętéssel kapcsolatos intézkedések
magukban foglaljak közlemény megjelentetését a honlapon, az önkormźnyzat épületének
homlokzatźn gyász\obogó kihelyezését és a temetéssel kapcsolatos költségek teljes méľtékben
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2013.június 12. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat temetési kiiltségek fedezetének bĺztosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hataľozat e|fogadásźůloz minősített szavazattobb-
ség szfüséees
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Hatáĺ ozati j av as|at a bizottsáe számát a..

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/[Iumźnszo|'gá|tatási Bizottság javasolja a Kép-
viselő-testiiletnek az előteries ńés meńáľ sya|ásźń
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töľténő viselését. A temetési költségek tarta|mazzák a hűtés dfiát, hamvasztás, uľną és szeľtartás egyéb
tartozékainak (pl. koszorúk.) kö ltségeit.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a temetést követően a hajón ál|ófogadásra kerül sor, e|óze-
tesen 130 fő részvételével számolva, melynek költsége előzetes számítások szerint kb. bruttó 200,0 e
Ft. Mindezekľe tekintettel, hogy méltó módon kifejezésľe kerüljön az onkoľmányzat érdekében fontos
tevékenységet kifejtő elhuný iránti megbecstilés javaslom, hogy a temetés költségeire cisszesen bruttó
700,0 e Ft kereÍ<isszeg kertiljön ęlkiilönítésrę' A temetési kö,ltségek fecĺęze.tétil javaslom az onkoľ-
ményzat 1ll07-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék etőirányzatát
megjelölni.

A Képviselő-testiilet hatasköre a Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 20| 1. évi CLXXXIX.
töľvény 43 . $ (2) bekezdésén alapul. Mindezek a|apján kérem az a|źtbbi hatátrozati javas|at elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testĺilet úgy dönt' hogy

1. az Önkormźnyzat Koppány Zo|tén elhunýat saját halottjának tekinti, a temetés költségeire _
utólagos elszámolással - bruttó 700,0 e Ft keretösszeget biĺosít és felkéľi a polgáľmesteľt a te-
metéssel kapcsolatos intézkedések lebonyolításáľa, megrendelések a|áirásfua,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 12.

2. ahatározat l. pontjában foglalt költségek fedezete érdekében az Önkormányzatkiadás l 1 t07-01
cím míiködési cél és álta|ános taľtalékon belül az álta|ános tartalék - kcitelező feladat _ előirány-
zatźrő| 700,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás ||706.02 cím do|ogi - önként vállalt feladat _ elői-
rźnyzatára.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. június 12.

3. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rende|et következő módosításáná| ahatfuozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az önkoľmányzat költségvetésének következő módosítása

A dtintés végľehajtásáúvégző szervezetĺ egység: Jegzői KabÍnet Belső Ellátási lľoda' Pénzügyi
Ugyosztály

Budapest, 2013. június l2.

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:
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Dr. Mészár Erika ,/aljegyző ,/


