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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatáĺozatí jav aslat a bizottság szźľ.nźx a:

A Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáýa Humĺĺnszo|gá|tatźlsi Bizottság javasolja a

Képviselő-testületnek az előteri es ńés meúźreyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények
Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének I2l20I4. (II.05.) szźrĺlűhatźtro-
zata alapjźtn aKáIvária és tér 6. és 14. száľrl a|att ta|áIhatő szíĺlház tekintetében a Kisfalu Jó-
zsefuiírosi Yagyongazdálkodó Kft. béľleti szerzóďést kötött a Turay |đaSzínhźz Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel 2014. miíľcius 26-án.

II. A beterjesztés indoka - III. Tényállási adatok
Darvasi llona a Tuľay Ida Színház alapítő igazgatőja a keľület kulturális életének színesítése
érdekében két ajandék előadást ajrĺnlott fe| a 2014. évi őszi évadban, onkormanyzatvnk az
alábbi daľabok k<jzül váIasńhat: aKźll.vánatén sziĺlháńeľmében: Szellem a spźĄzban, Rómeó
és Júlia, Mici néni két élete, Liliomfi. A felajĺĺnlás értéke: 2.489.200,.Ft
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IV. Diintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

Javasolom a Tuľay |da Színhaz áItal feIajáĺl|ott ingyenes előadások elfogadását _ Szellem a
spájzbarl daľab vonatkozásétbaĺ -, valamint javasolom, hogy a T. Képviselő-testÍilet kérje fel a
polgáľmestert az előadások megtekintésére jogosultak körének meghatźlrozásźta, és a jegyek
köZľÍik történő kiosztásanak megszervezésérę.

V. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés fedezetet nem igényeI, afelajtnLott előadások értéke 2.489.200'- Ft.

YI. Jogszabályi köľny ezet ľészletes ismeľtetése

A20|4. évi kdltségvetésről szőIő 312014. (II. 13.) önkormźnyzati rendelet 2I. š Q) bekezdése
a|apjźn a költségvetési szęrvek pénzbeli adományokat, 1.000 e Ft feletti teľmészetbeni ado-
mányokat, valamint értéIrhatártól fiiggetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy
felhasználása költségvetési foľrást igényel kizańIag a képviselő-testület előzetes engedélyé-
vel - a tÉlBr-progľam kivételével - fogadhatnak el.

Kérjtikazalábbihatározati javaslatelfogadását.

H.łrÁnozl,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testiilęt úgy dĺint, hogy

1. ktĺszönetét kifęjezve elfogadja a Tuľay ldaSzinházáIta|felajánlott két ingyenes előadást a

,' S zellem a sp áj zb an,' címiĺ đar ab tekintetében.

Felelős : polgiíľmester
Hďaridő : 20I 4. auglssztus 27 .

2. fęlkéri a polgáľmestert az előadások megtekintéséľe jogosultak kĺjľének meghataľozźsáľa,
és a jegyek köZtfü t<jľténő kiosztásanak megszęrvezésére.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáidő: 201 4. augusztus 27 .

A diintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Humiínszolgtĺ|tatásiÜgyosztály

Budapest, 2014. augusztus 18.
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Törvényességi ellenőrzés :

Danada-fumĺĺn Edina
jegyzó

nevében és mepbízásából :


