
Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények
Támogatási kérelemmel fordult Budapest Józsefuaľosi onkormányzathoz az |956-os Pesti.
Srác Alapítvźlny, va|amint az olasz Kulfurintézet. Az oIasz Kultuľintézet címerhaszná|ati
kérelemmel is kiegészítette kérelmét, tovźlbbá címeľhasználati kérelmet nyújtott be az ovi-
Foci Alapítvány.

II. A beteľjesztés indoka
A Magyarország helyi önkoľmĺínyzatairőI sző|ő 2011. évi CL)O(XIX. tĺjrvény 42. $ 4. pontja
a|apjźn az a|apíNányok támogatása a Képviselő-testiilet nem átnlházható hatásköre. Mivel az
Olasz Kulturintézet kéľelme címerhasználati kérelmet is magában foglal, ezért annakmegađá-
sával egyidejűleg indokolt atámogatásról is d<jnteni.

A címerhasznáIatí kérelmek tćrgya, Budapest Józsefuárosi onkormányzatot mint
feltiintetni, ami ĺinkoľmźnyzatllĺlk éľdeke, ezérttátgyalása indokol.. 
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester, Siíntha Péteľné alpolgĺíľmester, Zentat oszkráľ
képvise1ő

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2014. miĺľcius 5. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat polgármesteľi és alpolgáľmesterĺ keret teľhéľe tiirténő támogatások
elbíľálásáľa. valamint címeľhas znáiati ensedélv mesadásáľa

A napirenđet n:ĺíItlziáľt ülésen kell tĺírgyalni, a hatźtrozatlrendelet elfogadásahoz egysze-
nÍfuqi4is'tętt szav azattobbség szfü sé ges
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VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság véIeményezi tr
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi tr

Hatźr ozati iav as|at a bízottság szétmtr a:

A Vaľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság/a Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteri es ńés mestálÍsvalását.
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III. Tényállásĺ adatok
a) Támogatási kérelemmel foľdult Budapest Jőzsefvárosi onkoľményzathoz az l956-os PestĹ
Srác Alapítvány. Az Alapítvany cé|jaaz 1956-os ma1yar forradalom és szabadsághaľc eszmé-
inek megőrzése, az aľĺarászoruló bajtársak arryagi és ęrkcjlcsi támogatása.Hazai és külfř'ldi
bajtáľsak rész&e jutalmak és díjak adásával serkenteĺĺ az l956-os eszmék gyóze|emĺe vitelét.

Az Alapítvarry 2014, március 7-én rendezí az 1956-os Magyarok Világszövetsége és a Cor-
vin-közi Bajtarsi K<izösség nevében a Pesti Sľác Díj és a Pongrátz Gerge|y érđemérem kittin-
tetések atadásźLt a Corvin Filmpalotában. A díjatadő tinnepség megrendezése érdekébeĺnehéz
anyagi helyzettikľe tekintettek kérik, hogy Budapest Józsefuaľosi onkormányzat arryagíIag
tiĺmo gassa a r eĺdezv éný.

b) Támogatási, valamint címerhasznéĺIati kérelemmel fordult Budapest Józsefuárosi onkor-
mányzathoz az O|asz Kultúrintézet. Az olasz Kultuľintézet épületének tervezője Ybl Miklós
születésének évfoľdulója és a nemĺég |ezáruIt magyarországi olasz kulturális évad kapcsĺán,
magyar-olasz kiadváný tervez kiadni. Az olasz Kulturintézet a színes kiadvaný körülbelül
1000 példanyban kívanja kiadni, melynek taľtalma:
Ybl Miklós és az első magyaÍ parlament székhelye
1943. június 21. _ a Bródy Sandor utcai olasz Kulturintézet (Jászay Magda)
olasz-magyar kulturális kapcsol atok (S ráľközy Péter)
Az o|asz Intézęt kép gýj teménye (oľdas i Zsuzs a)
2013 _ Magyarors zágí o|asz Kulturális Evad

A kötet kiadásanak tewezett összkĺiltsége 2.500.000.- Ft, melyhez l.000.000.- Ft támogatást
k& azlntézet.

Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat címerét szeretnék feltiintetni a kiadvanyon, mint támo-
gató paľtneľt.

c) Címeľhaszná|ati kérelemmel foľdult Budapest Józsefuaľosi onkormányzathoz az ovi-Foci
Alapítvany. Hivatkozvaaz AIapítrány és a Budapest Józsefuaľosi onkoľmĺányzatkozottfenn-
álló paľtneri kapcsolatra kéľik, hogy Budapest Józsefuríľosi onkormtnyzat címerét az Alapít-
vĺány honlapjtn e|helyezhessék az A|apítvźny partneľei közcitt. Az ovi-Foci Alapítvány és a
Budapest Józsefuárosi onkoľmanyzatkozottz}l3. május | -énlétrejött támogatási szerzođés
alapján valósult meg 2013 őszén a Koszoľú Napközi otthonos ovodában az ovi-Foci spoľt-
pźiya.

IV. Diintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Fentiek alapjźĺn javasoljuk az l956-os Pesti-Srác Alapítvaĺry ttlmogatását I27.000.- Foľint
összegben a polgáľmesteri keret terhére a Pesti Srác Díj źúadásí ünnepségének megszervezése
érdekében, továbbá javasoljuk az olasz Kulturintézettźllnogatását 300.000.- Forint összegben
az aIpolgźrmesteri keret terhére egy reprezentatív kĺjtet kiadása érdekében, melynek tfugya az
o|asz Kulturintézet éptilete, valamint az o|asz-magyar kultuľális kapcsolatok.

Címerhasználati engedély kiadását javasoljuk az o|asz Kulfurintézet szárnźna, hogy a jelen
tiímogatásból megvalósuló kiadvanyon használhassa a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat
címerét, valamint javasoljuk címerhasználati engedély kiadását az ovi-Foci Alapítvány részé-
re, hogy az Alapítvźĺĺy honlapjan feltüntethesse az önkotmźlĺyzat címeľét az Alapítvźny part-
neľei kĺjzĺjtt.

V. A diintés célja' pénziĺgyi hatása
Jelen előterjesztésben ismeľtetett III/a) esetében a Pesti Sľác Díj atadtstlĺak színvonalas meg-
rendezésének céljából biztosított támogatás fedezete Dr. Kocsis Máté polgármester saját kere-
te, III/b) esetében az o|asz Kultúľintézet á|tal kiadott kötet megjelentetése érdekében biĺosĹ
tott támogatás fedezete Sántha Péteľné alpolgármester saját kerete a 11107-0l-ęs működési



céltaľtalék eLőirźtĺyzaton rendęlkezéste áII. A támogatás egyszeri jellegiĺ, önként vállalt fela-
dat.

VI. Jo gszabáIyi ktirny ezet r ész|etes ismeľtetés e
2014. évi költségvetésről szőIő3lf0t4.(II. |3.) sz. önkormanyzati rendelet 17. $ (2)bekezdé-
se alapján a polgáľmesteľi keret elsősorban a tisztség eIIźĺźsźůloz' a dĺintéshozatal elősegítésé-
hez szfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységek dijazásiíra, továbbá önkoľmányzati éľdekek
figyelembevételével szabadon használható fel.

Józsefuáros cjnkoľmányzati je|képeinek (címer, zász|ő, lobogó) alapításźnől, és a jelképek
haszná"Iatí rendjéľől szőIő 13|1996.(III.8.) szttmű tinkormrínyzati rendelet 4. $ (1) bekezdése
alapjźn a címerhaszĺá|ati kérelemľől a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata aIapjźn a Kép-
viselő-testület dĺjnt. A HumánszoIgátltatási Bizottság javas|atát abizoÍtság elnöke teqeszti a
Képviselő-testiilet elé.

A Képviselő-testiilet hatásk<jre a Magyarország helyi önkormányzatairő| szől'ő 2011. évi
CLXXXIX. tĺirvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéľjtikaza\źlbbihatározati javaslatelfogađását.

Ha.rÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő-testtilęt úgy dönt' hogy

1. a polgáľmesteri keret teľhére tĺímogatj a az I956-os Pesti-Srác Alapítvaný összesen bruttó
l27.000.- forint összegben a 20|4. március 7-én megľendezésre kęriilő Pesti Sľác Díj át-
adási tinnepsé gének megszervezése érdekében.

Felelős: polgármester
Hatlĺridő: 20|4. marcius 5.

2. ahatáľozat l. pontjában foglaltak miati. az onkoľmrányzatkiadés 11107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon belül polgáľmesteri saját keret - önként vállalt feladat - előiľány-
zatźrő| összesen 127,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vźi|a|t feladat -

működési célú trĺmogatások á||affihá^aÍtáson kívülre előirányzatára az 1956-os Pęsti-Srác
Alapítvany támogatása címen,

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014, maľcius 5.

3. Srántha Péterné alpolgármesteri sajat kerete teľhére tźmogatja az olasz Kultúrintézetet ösz-
szesen bruttó 300.000.- forint összegben reprezentatív kiadvany kĺiľiilbelül 1000 példĺíny-
ban töľténő kiadása céljából, melynek táĺgya az O|asz Kulturintézet éptilete és a magyar-
olasz kulturális kapcsolatok'

Felelős : polgiĺrmester
Hataľidő: 2014. máľcius 5.

4. ahatźrozat 3. pontjában foglaltak miatt az onkormĺányzatkíadás 11t07-01 cím múködési
cél és általános taľtalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként váIla|t
feladat - előirányzatárő| cisszesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 l 105 cím - önként
vállalt feladat - működési célú támogatások á||aĺnhźntartáson kívülľe előirźnyzatźlra az
o|asz Kulturintéz et támosatźLsa címen.



Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|4. március 5.

5. címęrhasznáIatí engedélyt adkiaz olasz Kulturintézet (székhely: 1088 Budapest, Rakóczi
út 1-3.; képviselő: Gina Giannotti igazgatő) tészére azzal,hogy aztŁ'tzźrő|ag a jelen támo-
gatásból megvalósuló kiadvanyon) a kiadvany pé|dányszáma szerinti mennyiségbęnhatá-
rozat|an ideig hasznáIhatja, Budapest Józsefuĺírosi onkormźnyzatot mint támogató paľtneľ
megjelölése céljából.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. máľcius 5.

6. címerhaszná|ati engedélý ad,ki az ovĹFoci Alapítvány (székhely: 1023 Budapest, Kom-
jádi B. u. 3. IIi18.; képviseli: Dľ. Molnaľ Andrea elnök) részéľe azzal,hogy aztL<lzarőIag
az AIapifuźny honlapjan (www.ovi-foci.hu) határozatlan ideig haszná|hatja, Budapest Jó-
zsefu aľosi onkorman y zatot mint támo gató partner megj elölése célj ából.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. marcius 5.

7. felkéri a polgármesteľt a hatáĺozatbaĺ foglaltak szeľinti támogatási szerződések alźlításźlta,

Felelős: polgármesteľ
Hattrído: 2014. mĺírcius 1 4.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat az ĺlnkormányzat 20|4. évi kĺjlt-
ségvetéséről szóló ľendelet ktivetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: az ĺjnkormányzatz}Ĺ4. évi kciltséevetésének kĺjvetkező módosítása

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyo', Pénzügyi Ügyo.,

Budapest, 2014. februĺír 20.

, ĺĺn /J ^tlvwĄ =Q^ou^TĄ) ru,ft-o/L.1-
Dr. Kocsis Máté Sĺĺntha Péterné Zęntaí oszkríľ
polgármesteľ alpolgáľmester képviselő

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyzo
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