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Budapest Józsefvárosi On kormá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények
2013. évi költségvetésről sző|ő 9l20I3. (|I,22.) sz. önkormźnyzati rendelęt 16. $ (2) bekezdé-
se alapján az a|polgármesteri kęret ęlsősorban a tisztség e|Iátásźůlo4 a döntéshozata| elősegí-
téséhęz sziikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazásáta, továbbá önkoľmĺányzati ét-
dekek figyelembevételével szabadon használható fel.

II. A beteľjesztés indoka
A támogatandó ľenđezvény megtartásaľa 2013. október 23-aÍI keľĹil sor' emiatt szfüséges,
hogy a képviselő-testület a2013. október 16-i ülésén meghozza d<jntését attlmogatással kap.
csolatban.

III. Tényállási adatok
Támogatási kérelemmel fordult onkormányzaturi<hoz a Kisebbségi Jogvédő A|apítvźny á|ta|
műkĺjdtetett Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatőja Dr. Gyeney Laura (előterjesztés mellékle-
te). 
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Előterjesztő: dr. Saĺa Botond alpolgármesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2013. október 16. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat alpolgáľmesteľi keľet teľhéľe történő támogatás elbíľálásáľa

A napirendet ĺytItlzźrt tilésen kell taľgyalli, a hatźttozatlĺendelet elfogadásához egysze-
nĺlĺĺiqŐEí!ętt szav azattiĺbbség szfü sé ges

EloxÉszÍro SZERvEZETI EGYSÉG: Huir,ĺÁNszoLGÁLTATÁSl ÜcyoszrÁry
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi tr
Humánszolgáltatási Buottsńgvéleményezi tr

Hatźtt ozati jav as|at a bizottság' számźff a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságla Hllmźnszo|gáItatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testĹiletnek az előteľi es ztés meúáĺsyalását.



Az Intézet 2013. október 23-án 16 őtátő| megemlékezést, majd azt követően kerekasztal-
beszélgetést szewez az 7956-os foľradalom és szabadsźąharc évfordulója alkalmából a H13
rendezvényközpontban a következő címmel: ,,A hataľon innen és túl éIő magyarok kcjzös
megemlékezése az 1956-os forradalomľól és szabadságharcról.'' A műsort fiatalok, egyete-
mistfü aďják elő, célul hjzve, hogy eljusson a fiatalo|<hoz ' 56 hangja. A szervezők bíznak ab-

ban, hogy a pľogľamÍa szĺímos hataľon túli magyaľ is eljön, különösen akik a Kisebbségi Jog-
véđő Intézet tL|ta| szervezetÍ Nyári Egyetem programban is részt vettek' és azIntézet hatáľon
túli partnerei. Annak érdekében, hogy minél szélesebb kör számáľa biztosíthassák az iĺlnep-
ségen va|ő részvéte|t, az Önkormányzat arryagi támogatásátkéÍték a ręndezvény lebonyolítá-
sához. A ľendezvény összköltsége 410.000.- forint.

IV. Döntés tarta|mának részletes ismeľtetése
Fentiek a|apjan javaslom a Kisebbségi Jogvédő Alapítvĺĺny tĺĺmogatását 200.000 forinttal.

V. A diĺntés célja, pénziigyi hatása
Jelen előteľjesztésben felsorolt támogatás fedezete dr' Sráľa Botond alpolgármesteľ saját keľete
a I I I07 -}I-es múkĺjdési céltaľtalékon' rendelkezésre áll.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ľészletes ismeľtetése
A Képviselő-testiilet hatáskĺjre a Magyaľország he|yi önkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi
CLX)cilX. töľvény l0. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjábaĺr foglaltakon alapul.

Kérjfü azalábbihatározatí javaslatelfogadását.

Ha.r.tnoz,łTl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elszámolási kötelezettség mellett tétmogatja a Kisebbségi Jogvédő Alapítvĺányt (székhely:
|026 Budapest, Verseghy, Feľenc u' 9.; adőszźm: 18291946; képviseli: Dr.
Tersztyánszkyĺé dľ. Vasadi Eva) a 20|3. október 23-áln megrendezendő 1956-os forľada-
lom és szabadsághaľc évfordulója alkalmából rendezett tinnepség szervezése éľdekébęn
bruttó 200.000.- foľinttal,

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I3. október 16.

2. ahatáĺozat I. pontjában fogtaltak miatt az onkormĺányzat kiadás 11107-01 cím műk<jdési

cél és általános tartalékon belül dr. Sĺíľa Botond alpolgáľmesteri saját keret _ ĺjnként vá|Ia|t

feladat - elofuányzatárőI összesen f00,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként
vá||a|t feladat _ mfütjdési célú átadott pénzeszkoz elófuányzatára a Kisebbségi Jogvédő
Al ap ítvány támo gatása címen,

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđo: 2013. október 1 6.

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésérőI
szóló ľendelet következő módosításarń| vegye figyelembe,

Felelős: polgármesteľ
Hattriďő: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének következő módosítása, legkésĺĺbb
2013. december 31.



4. felkéri a polgĺĺrmestert a hattrozat 1. pontja szerinti szerzőđés altirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. oktőber 23.

A diĺntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyo., PéĺungyiÜgyo.,

Budapest, 2013. október 7. , \ |Ą ,4
,ńĺl\ľ ľ1 l,/ lU-/ \, ,u 
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dr. Sára Botond \

alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Eđina
jegyző 'f

nevében ésmegbízźtsából: L

L,/ibv í*Ť
dt.Mészár Erika

aljegyző 
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P ályŕizői l{isebbségi' Jogv{d.ő Álapítván'y
1026, Budapest

Veľseglry F. utpa 9
wvnv.kil",hu

trírgy: Támogatási Kérelem a VII'I' KeľĹilęti onkormány za|kaz

1.. E.seiRéRy célj3: 1956.os megemlékezés és keiekaszta|beszélgetés

A l{isebbs.ógi Jaguédo Álĺpímĺlny által műktjdteÍett Kísebbségi Jogvédó
.Intézet idán' 2013' olctĺi,beľ 23.áh ĺĺélrrtńn 16 ĺĺľakclĺ.ľne$emlékezést" mĺijcll azt

kĺivetően keľekaszĺal-beszólgetést szervez az l956.gs 'foľ'ľadalonl es sz.abadságJiaľo

évfqľdlulója':':ďkälmából a koveÍkező c..íĺiiĺrlekl

"A ''ĺlątqľon. inneĺl és nłl éľő maglarok közłjs' megemlékez,łse ąz ]956-os fovradalołnróI

éł szą bąd s úgh ąrc ľo l. "

A ..haťáľ.ott 'tuĺi. uragyaľgi{8 jogvédslrnét 31łsz1ąj;fua..b,łzś, KisebbsÉsi Jogv'edő Iníézęi

kriĺönĺisen fontos'nąk t.afja' lrogy egy a 'nm8ya]ľpág seęmp'ontjábóI kľernetkeĺlö

történEl,nri osemén5ĺro rni; az any'aoľszĺĺgban :élö magy.arok ćls hąťáľon túl ě]ől

honfitáľsa'ink ktjzÖsen eńĺ'ékezziink. A ŕendeżvény eé|ja: az arryaorczágban 'és

a hataĺon ÍÍtl 'éIő. 'Ma61ya'r fiatálŚrłg össż.gÍaľtozá$änak eť'ösítgse egy' .56-0Š. iinuepi

1ęnd.ozvéuy ;keľe't.ebęn.

Á. pľogľamot sz.ervezö lľttézetről:

Az lntézeÍ céljai ,lcčtz<itt. prioriÍtásként szeľepsĺ a hatärnn tul ólö :magyaľsá,g

j'ogvé'<ĺeimárek elösegíttĺse, ďsóšoiiban :e$y jogvéđiĺ hźirőzat kiépítésévol, másfetöl.

egy ą nelTlzcti kiseb'bségvéclelm tęľĹiletén elkotelezett jogasalemzedék kine'ilę!és'ével.

Az [ĺ'tézęt elillek keľetében tĺírnogafui 'kÍvlíhja tudomá.ynos törekvésęikben azon

j.qgá-szhal1gaÍókat, đok.toľąndusioką1 v,a'gy Íĺatď jo,gĺĺseokat, ąkik kiemelt ćľdeklödést

tarrr'lsítanak a k.ĺsebbségvédęlęru ii:ąnL E. iáľtrogatast kutatási, oktatási, tudomályos

lcé''''''''''''''''pzósi ťsladatok ollá'Íósával És: ťtnanszjľozásával, ciszÍĺindiiak adomáltrł'ozáśávąl,

k'utatási, kćpzćsi páIyáeaÍok kiíľásavąli tudomány.os konf'oľęllojak, lĺépzések,

tanulmányltak szerľezésével kÍv'ánja Intézettĺnlc biztosítani.

Az|ntézętol bővebb írrťor'mációk etéľhetőek a ggs1kjj'hu oldalon.
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z, l]sęmén}l leíľása:

A llregenrlékezĺlsľe, 2013. október f3-án délutárr 16 óľakoľ kerijlĺre soľ a I{l3

ľencĺezvćnyJcözpotrtban, A nrtisoľĽ fiatalok, egyetenristák adják majd elő, célul ťiizve,

hogy eljusson a fiataloklroz '56 hangja. Száĺrros fiatalt szeľemék meginvitálni az

eseményľe, és lcméljük a ľlatalos műľoľľal minél tĺibb fiatalt tudunk bęvonni a

trregelrrIékezésbe is.

Bízva reméljük, hogy a pľogl"lllon szánros lratáľon túli rnagyaľ is jelenését teszi,

kiilorr<jsen akik a Kiscbbségi Jogvédő IltézeÍ, áltaI szelvczett Nyáľi Egyetem

pľogľamlran is ľészt vettek, és az|ntézet lratáľon túli paľtnerei.

E törckvés egyfajta folytatása |elrcĺre a Kiscbbségi Jogvédő Intézet ćita| szeľvezett

nyáľi egyetenlĺrek, tovább eľőstíve a rnáľ meglćvő kapcsolatokat.

3. I(éľelem a VIII' I(ertĺleti onkoĺmáqyz-ąt..&|ę

EzťrĽon foľdulunk a VIil' KerüIeti onkonrlányzathoz, annak tálrtogatását kéľve, hogy

nrirrél szélesebb kĺiľ szálnćra biztosíthassuk az ünnepségen való ľészvételt, Így a

hatĺ,íron ilrnetr és túl elö n.lagyaľ fiatalság együtt em|ékezhessen l956 lrőseiľe'

A felmeri)lő kiiltségeink a krjvetl<ező]< Iennének, amelyhez a támogatást

igiźnyelnénk:

. helyszílr lriztosítása a ľendezvény le|ronyolításához

- ünnepi kellékel<, dekorációk, c|íszlet

. ünnepimeghívók

- szórólapok

- progľalrrfüzet

. a meghívottal< tiszteletéľe szánt emléktáľgy

- a hatáľon tťrli magyaľ ľésztevők utazásĺ és száIlás l<öltségei



- repľezelrĽációs koltségek, így elsősoľban a mťlsoľt l<'övető fogadás

l<öltségei

Á f.ent f.elt"üntetett cé]ok eIéľése érclel<élren f'elmerülő koltségeink,

sz"ítlltszet"iis ítĺle : 4 ]. 0. 0 0 0 frrľi nt'

I{óľjük a VIII. Keľületi Or"rkoľmányzatot, hogy a lehetőségekrrek

megľel elően, tŕimo gassa ell<épzeléseinket.

Bízva a |ĺeclvező eibíľálásban,

Tisztelettel:
.*łŕ z- .i,.-.n.,,f? 

,,, t&-g's**í".loęý,

ł/ , .-ŕťł$ĺJťđ$ssl. 
Vł}f*łééŁ.ąpĺYVÁí{y

Đr' Gyelley Laĺłra ***;ituľ; 
g1ilä.iäl'ľľ- 
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Brrdapest, 201'3. szeptemlreľ 26'


