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Tĺsztelt Képviselő-testĺilet!

I. Előzmények

2013. évi költségvetésről szőIő 9120|3. (II.22.) sz. önkormźnyzatí rendelet 16. $ (2) bekezdé-
se alapján az a|po|gármesteri keľet elsősoľban a tisztség el|ttásáhoa a döntéshozata| elősegĹ
téséhez szfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá ĺjnkormanyzati ét-
dekek ťrgyelembevételével szabadon használható fel.

II. A beterjesztés indoka

A tényállásban szeľeplő Pozsonyi csata emlékmű elkészítésének előfeltétele a támogatásokból
ĺisszegytĺlő feďezet, ezért javasolt a mielőbbi dcjntéshozatal.

III. Tényállási adatok
Támogatási kérelemmel fordult onkoľmányzatunkłhozKiss Vince Rajka Község polgármeste-
re a Pozsonyi csata emlékére készülő emlékmri a|Iítása érdekébęn. 
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Előteľj esztő : S antha Péterné alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2013. november 20. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat alpolgáľmesteri keľet terhére tiiľténő támogatás elbíľálásáľa

A napirendet ĺyútĺzáľt ülésen kell taľgyalni, a hatźrozatlrendelet elfogadásához egysze-
n!fuąiqŐsftęE szav azattobbség szĹiksé ges

ElorÉszÍroSZERvEZETIpcysÉc:HUMÁNSZoLGÁLTATASIÜcyoszľÁry 3a<

KÉszÍrprrp: RórusperVY-BoDoR GpRoBI-y Hur,ĺÁNrepCSoLATI IRoDA

PÉľzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLAS: d--L.-/t o L'.J .
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ ozati j av aslat a bizoĹIság számár a:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/a Humĺínszo|gá|tatźsi Bizottság javasolja a
Képvi s el ő -te stületnęk az előteľi e s ztés me úáĺ gy alását.



3. felkéri a polgármestert, hogy ahatźlrozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetéséről
szóló rendelet k<jvetkező módosít źsźtnźi vegye figyelembe,

Felelős: polgármester
Hatĺáľido: az önkormźnyzat 2013. évi költségvetésének k<lvetkező módosítása, legkésőbb
2013. december 31.

4. fęlkéľi a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szerinti szerződés a|áirástra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembęľ 4.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyo., PénzĹigyi Ügyo.,

Budapest, 2013. novembeľ 11. \.\ Dľ ( . ldd."*(. .ĺü-š-ą
Sántha Péterné
alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőľzés :
Riman Eđina

jegyző
nevében és mepbizásából :
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