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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Előteľj esztő: Egry Attila alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2014. ápľilis 23. . sz. napirenđ

Táľgy: Javaslat alpolgármesteľi keľet teľhére ttĺrténő támogatás elbírálásáľa
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véIeméĺyezí tr

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźtr ozati j av aslat a bizoÍtság számfu a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáýa Humánszo|gźtltatási Bizottság javasolja a

Képvi s elő -te stiiletnek az ę l őtęri e s ńés mę #źlr gy a|ásźLt.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

2014. éviköltségvetésről szőIő3l20I4.(II. 13.)sz. önkormányzatirende|et 17. $ (2)bekezdé.
se alapján az a|po|gármesteľi keret elsősorban a tisztség e|Iátásźůloz, a döntéshozata| elősegĹ
téséhez szfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységek dijazására, tovźlbbá önkormányzati ér-

dekek figyelembevételével szabadon használható fel.

II. A beteľjesztés indoka

A Magyarország helyi ĺlnkoľmanyzatairőI sző|ő 2011. évi CLXXXIX. tĺjrvény 42. $ 4. pontja
a|apján az a\apiMányok támogatása a Képviselő-testület nem átruházhatő hatásköľe.

III. Tényállásĺ adatok

A Heim Pál Gyermel<kőrház 1990-ben a|apította a Heim Pál Gyermg-Id<őrház Fejlesztésééľt.
Alapítvaný' ť;ii''...ll..'..-i". .|< n'.; 
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Az A|apíwáĺy cé|ja aKórhéz fejlesztése, a gyermekek ellátása körülményeinek javítása, mű-
szerczettségének és a dolgozók szakmai tudásrának fejlesztése. Az Alapítvány sikeresen mű-
ködik, eń. mutatja, hogy mind a magźnszemélyek, mind a váI|a|kozások között támogatott-
ságga| rendelkezik és a kapott adományokat hatékonyan használj a fę|. Az Alapítvany segítsé-
gével a Kőrhźn munkakörĹilményei, míiszerezettségě és ezěl|tal' nem csak Budapest, hanem
egész Magyaľoľszág gyetmekellátása sokat fej lődtitt.

Az A|apítviĺny tevékenységében azegyik legjelentősebb célkittĺzés aKórházmíiszerparkjĺának
fejlesztése, az elmúlt 18 évben renđkívtil sok műszeľľel segítette a Heim Pál Gyermekkőrház
betegellátását.

IY. Diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Javasolom a Heim Pál GyermeLd<őrhźn Fejlesztésééľt Alapítvany (1089 Budapest, Ülloi ĺt
86.) támogatásźft 135.000.- Ft összegben alpolgármesteľi keret terhére a beteg gyermekek
gyógyítása érdekében.

V. A dtintés célja' pénzůigyi hatása

Jelen előtęrjesztésben ismertetett trímogatás fedezete Egry Attila alpolgríľmester saját kerete a
11107-01-es működési céltaľtalék e|oirényzaton rendelkezéste áll. A tĺímogatás egyszeľi jel-
legű, önként vállalt feladat.

VI. Jogszabályi ktiľny ezet ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet hatáskĺjre a Magyarország helyi ĺinkotmźnyzaturól szóló 2011. évi
CLxxxx. tĺirvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42.5 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéťiikazalábbihattrozati javaslatelfogadását.

H,łrÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Egry Attila alpolgármesteri keľete terhére tźlmogatja a Heim PálGyerme|<kőrházFejleszté-
séért Alapítvanyt 135.000,- Ft összegben a beteg gyermekek győgyítása érdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. ápľilis 23.

2. ahatźrozat |. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt fe-
|adat - e|őirźnyzatárő| 135,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként vállalt fela-
dat - mlĺkĺjdési célú támogatások á||affiháztaľtáson kívĹilľe e|ókźnyzattra a Heim Pál
Gyermekkórhlĺz Fejles ztéséért Alapítvány támogatása címen.

Felelős: polgármester
lJatárídő 201 4. ápri|is 23.

3. felkéľi a polgármestert a határozatban foglaltak szerinti támogatási szerzódés a|áítástra,

Felelős: polgármesteľ
Hatźľĺđő : 20I 4. ápti|is 23.



, 4. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat az oĺlkorĺľrźnyzat 20|4. évi költ-
ségvetéséľől szóló rendelet következő módosításanál ve gye f,r gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő : az önkoľmánv zat 20 I 4. évi költsé svetésének következő módosítása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humĺĺnszo|gá|tatási LJgyosnáIy., Pénzügyi
Ugyosztály

Budapest, 2014. április 1 5.

Törvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

dr. Mészĺĺr Erika
a|jegyző




