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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő-testůilet!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának ľészletes ĺsmeľtetése

A2015. évi k<iltségvetésről szőIő 6120|5.(II. 20') sz, önkormanyzatirenđelet 17. $ (2)bekez-
dése alapjrĺn a polgármesteri és alpolgĺáľmesteri kęľet elsősorban a tisztség e|Ittáséůloz. a dön-
téshozataI elősegítéséhez sziikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek dijazásźra, tovźlbbá
önkoľmányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi előíľások betaľtásával szabadon
használható fel.

Budapest Józsefuarosi onkormányzat és a Heim Pát A|apítvany a Képviselő-testület
147/2015. (VI.04.) sztlmis'határozata alapján Együttmfüödési Megállapodást kötött az Alko-
holstop Pľogľam megvalósítása érdekében. A Program keretében tĺibb kategőriában kľeatív
pźiyázat kertil kiírásľa keľĹilęti középiskolások számáta az alkoholfogyasztás veszélyeinek
tudato sítása éľdekébęn.
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Előterjesztő: đt. Kocsis Máté polgármester, dr. Saľa Botond alpolgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2015. szeptembeľ 17. . sz. napiľend

T á r gy : Javas l at ái|amháztaľtá s o n kív üli szerv ezet támo gatás ár a

A napirendet nyýlziáľt ülésen kell taľgyalni, a határozatltendelet elfogadásához egysze-
rti/minqs'tęü szav azaltöbbség szĹiksé ges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Hatátozatí j av as|at a bizottság szźlmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlBmberi Erőforrás
testĺiletnek az e|oteriesztés mestársy a|ását.
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Bizottság javasolja a Képviselő-



Apá|yázat kategóľiánkénti első, második, harmadik he|yezettjének tárgyjutalom keľiil kiosz-
tásra, melynek fedezetére saját keretük terhére 150.000,- Ft _ 150.000,- Ft-ot, ĺĺsszesen
300.000,- Ft összeget biztosít dr. Kocsis Máté polgármesteľ és dr. Sáľa Botond alpolgĺĺrmes-
teľ.

II. A beteľjesztés indoka

A Magyaľoľszág lrelyi tinkoľluĺírryzataiľ,3| szÚ|ó 2011. évi CLXXxx. Ĺtiľvérry 42. s 4. ponda
a|apjan az a|apitvźnyok támogatása a Képviselő-testiilet nem tLtn]házható hatáskĺjľe.

III. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A Heim Pál Alapítvány (2890 Tata, Kálvćtria u. 23.) támogatása 300.000 Ft ĺisszegben az Al-
koholstop Pľogľam keretében kĺizépiskolások szźmźra kiíľásra keľiilő kľeatív pźiyźzattaľgyju-
talmainak ťlnanszir o zása érdekéb en.
A tiímogatás fedezete dr. Kocsis Máté polgáľmesteri saját keret és dľ' Sĺíľa Botond alpolgáľ-
mesteri saját keret 11107-0l mfüödési cé|tarta|ék e|őitźnyzaton áll ľendelkezésre 150 _
150.000,- Ft ĺisszegben' A támogatás egyszeľi jellegű, önként vállalt feladat.

IV. Jogszabályi kiĺrnyezet

A Képviselő-testĹilet hatásköľe a Magyarország helyi önkotmźnyzatairól szóló 201I. évi
CLXXxx. törvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoz,ł,Tl JÄVAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. dr. Kocsis Máté polgáľmesteri és dľ. Sára Botond alpolgáľmesteľi saját kęľete e|óitźnyza-
tának terhéľe támogatja a Heim Pál Alapítvaný egyenként 150.000,- Ft, azaz százotven-
ezer foľint, összesen 300.000,- Ft, azaz hźromszázezer forint összegben az Alkoholstop
Progľam keretébęn Budapest VIII. kerĹileti középiskolában tanuló középiskolások számźra
kiírásrakeľĹilőpá|yazattráľgyjutalmainakťlnanszírozásaérdekében.

Felelős: polgármester
Hatfuido: 20I 5 . szeptembeľ 1 7.

2. ahatźnozat3. pontjában foglaltak miattaz onkormlĺnyzat|<ladás 11107-01 cím mfüĺjdési
cél és általĺínos taľtalékon belül dľ. Kocsis Máté polgármesteri saját keľet és dr. Sáľa Bo-
tond alpolgáľmesteri saját keret- ĺjnként váI|a|t feladat - e|óirányzatfuőI egyenként 150.000
Ft-ot, összesen 300.000,- Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l105 cím _ önként vźila|t feladat -
működési célú támogatások źt|Iaĺĺ.ŕĺláńartáson kívĹilre előirányzatáĺa Heim Pźů A|apivány
tźtmogatźsa címén.

3. felkéri a polgármestert, hogy a2015. évi költségvetésről szóló ľendelet következő módosĹ
tźsźná| a hatfu o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelĺís : polgármester
Hataridő: a20|5. évi költsésvetés követkęző módosítása



4. felkéľi a polgáľmestert a hatźrozat 1. pontja szeľinti támogatási szęrzodés a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|5. szeptembeľ 30.

A dłintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humiínszo|gáItatási IJgyosztáIy' Pénzügyi
Ügyosztály
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dr. Sára Botond
alpolgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimĺín Edina
jegyző

dr. Mészaľ Erika
aljegyző

dr. Kďcsis Máté


