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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testület e számára

Tisztelt Képvĺselő.testĺĺlet!

I. Előzmények
20|3. évi költségvetésľől sző|ő 9120|3. (II.22.) sz. tinkoľmźnyzati rendelet 16. $ (2) bekezdé-
se alapján azaLpolgármesteľi keret elsősoľban a tisztség ellátásáhoą a dĺintéshozata| e|ósegi-
téséhez szfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységek dijazására, továbbá önkoľmĺányzati ét-
dekek figyelembevételével szabadon használható fel.

II.Indokolás
Magyarországhelyi ĺinkoľmlĺnyzatairő| szőlő 2011. évi CL)OüIX. törvény 42. s 4. pontja
alapjrín a képviselő-testület hatásköréből nem ruhávhatő étt az alapitvanyi forľás áfuétele és
átadź.sa.

III. Tényállás
a) Támogatási kérelemmel foľdult onkoľmanyzaturk'hoz az Eĺitvĺis Lorlĺnd Tudományegye-
tem Bĺilcsészettudományi Kaľanak dékánja. Az ELTE Romanisztikai Intézetének Francia
Tanszéke, az Egyetemkozi Francia Központ és a Paris 3 Sorbonne Nouvelle CIEH-CIEFi
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bĺzottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźr ozati j av as|at a btzotĺság szźtmár a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáýa Humiĺnszolgźitatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előteries ztés mestáÍsva|ásěÍ.
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kĺizpontja a Budapesti Fľancia Intézet tźlmogatásźlval nemzetközi konferencia sorozattal tin-
nepli Albert Camus születésének százađik évfordulóját.
Az eseménysorozat első rendezvényét aPźlrizsi Magyar Intézetben tartotĺák20|3. május 31-
én. Második lépésként megrendezett nemzetközi doktoľandusz-konferenciara június 12. és 13.
közĺitt keľĹilt sot az Eötvtis Loránd Tudományegyetem Trefoľt-keľtjében, a rÁvĺop 4.2.z.
progľamjának támogatásával. A TAMOP program |ezáru|t, igy u eseménysorozatharmadik,
legjelentősebb konferenciája jelenleg a Kar nehéz anyagihe|yzetében semmilyen támogatásra
nem esélyes. A konferencia tudományos bizottsága előzetesen huszon<ĺt nemzetkozileg elis-
meľt kutató jelentkezését fogadta e|. Azesemény tervezettidőpontja: 2013. október 17. és 18.
A támogatési szerződést az egyetem kérelme a|apján a Trefoľt-kert Alapítvánnyal sziikséges
megkĺitni.

b) Támogatási kérelemmel fordult Önkoľmányzatunkhoz aMagyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia az a|ź"ŕ,bí rendezvény támogatása érdekében:

A Katolikus Tarsadalmi Napok renďezvény Nyugat Európában tĺjbb évtizedes múltra tekint
vissza' Magyaľországon azonban 2013. szeptember 20-22. ktizött renđezték az első ilyen
programot, Budapest VIII. kerületében. A ľendezvéĺy célja, hogy bemutassa a Katolikus
Egyház tarsadalmi tevékenységétbeszé|getésekkel és konfeľencia megtartásával,intézmények
és civil szeľvezetek jelenlétével, színes gyermek és zenei programok kíséretében. A rendez-
vény teljes ktiltsége meghaladja a 20 millió Ft-ot, melynek ťlnanszírozása adományokból,
szponzorációkból töľténik. Az esemény megnyitója Erdő Péter bíboľos, Veres András piispök,
Mádl Dalma, Tarlós Istviĺn főpolgáľmester , Sántha Péterné alpolgáľmester és Gyurta Daniel
olimpiai bajnok részvételéve| zaj|ott. A közönség valamennyi programon ingyen vehetett
tészt.

A támogatási szerződést a Magyar Katolikus Ptispöki Konferencia á|tal az esemény szervezé-
sével megb ízott IJ z|etí Értet Mregőrz(i Kĺjzhasznú Alapítvannyal szfüséges megkötni.

c) A Horanszky utcai Bölcsőde homlokzatanak felújítása kapcsan felkérťiik a Józsefuárosi
Egyesített Bölcsődék vezetőjét aľľa, hogy tegyen javaslatot, milyen eszközcik és játékok be-
szerzését taľtja indokoltnak 2013. évben, a Bölcsődék vezetője az a|ábbi eszköztik beszerzésé-
ľe tett javaslatot melynek feďezetét átcsopoľtosítással javasoljuk biztosítani:
eszkcizök:

nagykonyhai villanystitő csere
tejkonyhai háztaÍtási villanytűzhely cseréje
nagykonyhai robotgép cseľe
számítőgép + monitor
súrológép
gyermekágynemiĺ/pap|anhuzat,lepedő
kintaltaashoz gyermek oveľál
nagymérettĺ fajarőka
htĺtőszekľény
kisméľetíi rozsdament e aszta|

játék:
5507 Duplo legó l00 db-os
10557 Duplo Iegőf00 db-os

d) Trĺmogatási kéreleľnmel foľdult az onkormányzathoz az oszirőzsa Gondozó Szolgálat,
melyben a Reménysugár Idősek Klubjĺĺnak (Máýás tér 4.) ablakcseľéjéhezkérte az onkor-
mtĺnyzatanyagitámogatását tekintettel arra,hogy aSzo|gźĺIat költségvetésében az ablakcseré-
nek fedezete nem biztosított. Az ablakcsere indoka, hogy az Idősek Klubja tájolásából kifo-
lyólag ki van téve az egész napos napsütésnek, nyári napokon nem ľitkán 40-45 oC volt a hő-
mérséklet a Klubhelyiségekben, mely a gondozottjaik szźlmára a nyfui időszakban alig kibír-

1db
ldb
ldb
2db
ldb
80 db
80 db
ldb
sdb
4db

ls db
15 đb

400 000,-Ft
100 000,- Ft
1 000 000,-Ft
300 000,-Ft
315 000,-Ft
320 000,- FT
600 000,-Ft
60 000,-Ft
450 000,-Ft
250 000,-Fr

165 000,- Ft
240 000,- Ft



ható kĺiľülményeket teremt és megnő akiszźraďźts, rosszullét, hőguta veszélye. A Szolgálat
megpróbálta a hőséget besĺjtétítéssel, mobilklímával, ventillátorľal és kereszthuzatot nyitva
enyhíteni, de a déli, délutáni órźk'ra ezek aprőbá|kozások a foľróságon már nem sokat enyhí-
tettek. A jövő évi forľóság elviselhetővé tétele éľdekében 4 db ablak kicseľélése töľtént meg
teľmoplán üvegekľe. Afeđezetbiztosítása érdekében átcsoportosítás sziikséges.

IV. Jogszabályi kiirny ezet r ész|etes ismertetése :
A Képviselő-testĹilet hatáskĺire a Magyaľország he|yi önkoľmanyzatairő| sző|ő 201l. évi
cl,xxxlx. tČirvény 10. $ (2) bękezcĺésében, valamint 42. s 4. pontjáhan foglaltakon alapul.

V. Dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése:
Fentiek alapjźn javasoljuk a Trefort-kert Alapítvźny tźtmogatását 300.000 forinttal és az|]zleti
Eľték Megőrzó Közhasznú Alapítvany tźlmogatásźú 300.000 forinttal. Javasoljuk továbbá
4.200.000 forint átcsopoľtosítźsát a Józsefulírosi Egyesített Bölcsődék részére az elóteqesz-
tésben leirt ęszközökbeszerzése, cseľéje érdekében; valamint 172.000 forint átcsopoľtositźLstń
az oszirőzsa Gondozó Szolgálat részéte a Reménysugár Idősek Klubja ablakcseréjének finan-
szírozésa érdekében-

vI. A dtintés célja' pénzĺiryi hatása:
Jelen előterjesztésben felsorolt támogatások fedezete IIIla), b)' d) esetében Santha Péteľné
alpolgáľmesteľ saját kerete, III/c) esetében 400.000 Ft Egry Attila alpolgáľmester saját kerete
a 11107-01-es mfüödési céltaľtalékon, valamint 3.800.000 Ft a Gutenberg téri gyalogátkelő-
hely festésénęk _ 11602 cím dologi elófuányzat - marađvźnyźtból rendelkezésrę źil'.

Kéťiikazalźlbbihatérozati javaslatelfogadását.

Ha,ľÁnozl,Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett tźmogatja a Tľefoľt-keľt Alapítváný (székhely: 1088
Budapest, Rrĺkóczi út 5.; nyilvźntartási szźlm: ||.I54.; képviseli: Dľ. Dezső Tamás dékán,
habilitált egyetemi doc.) a 2013. október 17, és 18. közĺitt megľendezendő Camus konfe-
rencia szervezése éľdekében bruttó 300.000.- forinttal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|3. október 2.

2. e|számolási kötelezettség mellett tźĺlogatja az|Jzleti Éľtot }ŕregőrző Kozhaszní Alapít-
váný (székhely: 1036 Budapest, Ibolya utca 1l.; nyilvrántartási szám: 10.061; képviseli:
Tóth József elniik) a2013. szeptember 20-22. között szervezett Katolikus Tĺíľsadalmi Na-
pok megrendezésének utólagos ťlnanszítozása érdekében bruttó 300.000.- fońnttal,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20t3. október 2.

3. ahatározat |. pontjában foglaltak miaÍt az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím műktidési
cél és általĺĺnos taľtalékon beltil Sántha Pétemé alpolgáľmesteri saját keľet _ önként vá|Ia|t

feladat - eLőirźnyzatań| összesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1105 cím _ önként
vállalt feladat _ mfü<idési célú átadottpétueszkoz e|őhźnyzatára aTrefoľt-kert Alapítvany
tĺímogatása címen,

Felelős: polgáľmester
Határidó: 20|3 . október 2.



4. ahatźrozat2, pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiađás 11107-0l cím mfüödési
cél és általĺĺnos taľtalékon belĹil Santha Pétemé alpolgáľmesteri saját keret - önként vállalt
feladat - előirźnyzatárő| <isszesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 i05 cím _ ĺinként
vá|Ia|t feladat - mrikĺidési célú átadott péĺueszkoz e|őirźnyzatźra azLJz|eti Értet Megorzó
Közhasznli Alapítvlĺny támogatasa címen,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. október 2.

5. az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belĺil Egry
Attila alpolgáľmesteri saját keret- <jnként vźilra|t feladat - e|őirźnyzatárő| összesen 400 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kötelęző fe|adat - mrĺködési ťlnanszirozási kia-
dásokon belül az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előfuźnyzat-
źra az Egyesített Bölcsődék beszerzésének támogatása címén,

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2013. októbeľ 2.

6. az onkormźnyzat kiadás 1|602 cím - önként vállalt feladat dologi e|őitźtnyzatan beltil a
Gutenberg téri gyalogátkelőhely e|őirźnyzattól 3. 800,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím - kcitelező feladat - műk<ldési finanszíľozási kiadásokon belül az irźnyítő-
szeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatára I.685,0 e Ft-ot, a fel-
halmozási ťlnanszirozási kiadáson beltil az irźnyítőszeľvi tiímogatásként folyósított támo-
gatás kiuta|ása e|ófuźnyzatźra2.|l5,0 e Ft-ot az Egyesített Bcĺlcsődék beszerzésének támo-
gatása címén,

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. október 2.

7. azEgyesített Bĺilcsődék 40100-02 cim bevételi mfüödési ťlnaĺszírozási bevételen belül az
irźnyítőszervi tiĺmogatásként folyósított támogatás fizetési szárr;Jźn tĺirténő jővźńrása e|ői.
rényzatźú 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi
tĺĺmogatásként folyósított tamogatás ťlzetési szźľrién ttiľténő jőváírása előirźnyzatéÍ
2.|15,0 e Ft-tal megemeli és ezzelegyidejtĺleg a kiadás - kĺitelező feladat _ dologi elői-
rźnyzatát 2.085,0 e Ft-tal, a felhalmozási, beruházási előirźnyzatát2.|15,0 e Ft-tal céljel-
leggel megemeli az előterjesztésIlUc. pontjában foglalt eszk<izök beszerzése címén,

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20|3. október 2.

8. az Önkotmányzat kiadás 11107-01 cím mííködési cél és általanos taľtalékon belül Srĺntha
Péterné alpolgĺĺrmesteľi saját keľet - cinként vállalt feladat - etóirányzatarő| ĺisszesen 172 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kö'telezó fe|adat - miĺködési ťlnanszírozási kia-
dásokon belül az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított tiímogatás kiutalása e|íSirźnyzat-
áta,

Felelős: polgáľmester
Haténdő: 2013 . októbeľ 2.

9. az oszirőzsa Gondoző Szo|gźiat 40100-01 cím - kötelező feladat - bevételi mfüĺidési fi-
naĺszirozási bevételen belül az iranyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szĺĺmlrĺn tĺiľténő jővźirása e|őirányzatát és a kiadás dologi előirtnyzatéLt 172,0 e Ft-tal cél-
jelleggel megemeli ablakok teľmoplán tivegre t<irténő cseréje címén,

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđő : 20 |3. október 2.



10. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltakat az önkormźnyzat költségvetéséľől
szóló rendelet követke ző mődositásiínál vogye figyelembe,

Felelős: polgármester
Határidő: az onkormáĺyzat 20|3. évi költségvetésének kovetkező módosítása, legkésőbb
2013. december 31.

l1. felkéri a polgáľmestert a határozat I-2. pontja szerinti szerzőďéseka|áírásélra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. október 1 5.

A diintés végľehajtását végző szervezeti erység: Humánszolgáltatási Ügyo., Pénzügyi Ügyo.,
Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék, oszi

Budapest, 2013. szeptember 23.

Ttiľvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

Attilą.l-

Ś'tt- w{''{
Santha Péteľné
alpo1gáľmester

nevében ésmegbizźtsából: (
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dľ. Mészrĺr Enka /

aljegyzo
201$ S/EPT 7 3.

alpolgáľmester




