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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi tilés időpontj a:2015. oktőber 22. . sz. napirend
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Városgazdálkodási és Pénzüg5ri BÍzottság véleményezi tr
Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi tr
Hatźr ozatí j av as|at a bízottság' szźľľrtff a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottságĺEmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselo-
te stti letnek az előteri e snés me gtár gy a|źsát.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. TényáIlás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A2015. évi költségvetésről sző|ő 612015. (II. 20.) sz. ĺinkormányzati rendelet 17. s Q) bekez-
dése alapján a polgármesteri és alpolgármesteľi keľet elsősorban a tisztség ellźtásáhoą a dĺin-
téshozatal elősegítéséhez sziikséges tanácsadói és egyéb tevékenységek đíjazására, továbbá
önkoľmányzati éľdekek figyelembevételével a jogszabályi előíľások betartásával szabadon
használható fel.
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Kérelemmel fordult onkormanyzalľl7ďloz a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvĺĺny tánogatá-
sa érdekébenKárász Róbeľt az ALapíwźny kuľatóriumĺínak elnöke, a kerülettinkben ta|á|hatő

Vöľö smaľt y mozi felúj ítása, fej lesztése célj ából.

A Fogadj orökbe Egy Macit Alapítvaný 20l2-ben a\apították, a|apitőja Tĺjľőcsik Maľi a
Nemzet Szinészę. Az Alapítvány 2012 őÍa azon dolgozik, hogy a megvá|tozott munkaképes-
ségtĺek számáta|étręhozzon egy védett, fogyatékos-barát munkahelyet, tekintettel arľa, hogy
hazźnkbaĺ alacsony a megváItozott munkaképességtiek foglalkoztatźsi aránya. Az Alapitvźny
2014. év novemberében egy szakmai anyagot nyújtott be a Fővĺíľosi Közgyĺilésnek, annak
éľdekében, hogy a bezttt,1935-ben éptilt Vöľösmaľty mozit (Bp., V[I., Ülloĺ ĺt 2-4.) aFo-
gadj orökbe Egy Macit Alapítvĺány Ĺizemeltethesse tovább, mint fogyatékos-barźú munkahe-
lyet. A Fővárosi Közgytĺlés 23312015.(II.25.) sz.hattrozattĺban döntött arĺól, hogy a Fővaľosi
onkoľmanyzat tulajdonátképezo Budapest VIII. kerület, Üllői ut f-4' sz. a|attí 36748l2lN3
hĺsz.-ú, 616 m2 alapterĹileťú' nem lakás céljaľa szolgtt\ő helyiségcsoportot kozfęIadat ellátás-
ban való közremfüödés céljából ingyenesen a Fogadj orökbe Egy Macit Alapítvríny részére
hasznáIatbaadja.

A mozi teljes felújítása során jelentős benlhéľzź.s keretében új vetítéstechnika, hangrendszer,
gépészeti rendszer (fiítés, légcseľe, légbe fuvás, vizesblokk), viIlamos energia ellátás kerĹil
kiépítésre; ezzel párhuzamosan speciális kávézőt és egy speciális pékséget alakitarnk ki az
ingatlanon beliĺl, további lehetőséget biztosíwa a fogyatékossággal élők munkahelýeľemtésé-
hez. Céljuk, hogy a Vöľösmaľty mozi _ a fĺlmvetítések mellett - alkalmas legyen minden
olyan jellegĺi kulturális tevékenység lebonyolitźsfua, amely a fogyatékossággal é|ők vi|ágára
je||emző, jelentsen ez zenęi előadást, képzőmuvészeti bemutatkozást, kiállítást, művészeti
tevékenységet. A hatalmas beľuhrĺzással megvalósuló újszenĺ koncepcióval a Vörĺjsmarty
mozi az egyetlen olyan hazaľ. kozosségi és kulturális téľré válik, amely koncęntráltan, egy
épületen belül a legszélesebb kultura kcizvetítését szo|gáI1a, mint fogyatékos-barát munkahely.
A várhatóan 150 millió Ft beruházási tisszeget is elérő fejlesztéshez jelenleg nem ľendelkezik
az A|apitvány elegendő foľrással, ezért kérik Budapest Józsefuaľosi onkormanyzattánogatá-
sát is.

II. A beteľjesztés indoka

Magyarországhe|yí önkoľmanyzataítő| szőIő 2011. évi CL)ooilX. törvény 42. s 4. pontja
alapjźn az a\apítvźnyok támogatása a Képviselő-testület nem tńľuhźzhatő hatásköľe.

III. A dtĺntés céljao pénzügyi hatása

A dcjntés céIja a Fogadj oľĺikbe Egy Macit Alapítvany (I|26 Budapest, Naľcisz u. I2lA.) tá-
mogatása 5.000.000 Ft összegben a Vĺjľösmarty mozi felújítása, fejlesztése érdekében.
Atánogatźls fedezete a 11107-01 műkĺjdési céltaľtalék polgáľmesteľi saját keret előirányzaton
áll ľendelkezésre, Atámogatás egyszeri jellegtĺ, önként vá||alt feladat.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testület hatásköre Magyarország heIyi önkormanyzataírő| szőIő 2011. évi
CLXXXX. ttiľvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéremaza|ábbihattnozatíiavaslatelfoeadását.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. dľ. Kocsis Máté polgĺírmesteri saját keret eloirányzatźnak terhére trímogatja a Fogadj
oľökbe Egy Macit Alapítvĺányt (1126 Budapest, Naľcisz u. I2lA') 5.000.000,- Ft, azaz ot-
millió foľint összegben a Vörösmarty mozí (Bp., V[I., Üľoi ĺt 2-4.) feIiljítása és fejleszté-
se érdekében.

Felelős: polgármester
Határiđo : 201 5. oktőber 22'

2. ahatźrozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormĺĺnyzatkiađás 11107-01 cím mfücjdési
cél és általános tartalékon belül a polgáľmesteri sajat keret - önként vállalt feladat - elői-
rányzatáről 5.000.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat - fel-
halmozási célú tĺĺmogatások áIlaĺnhźnartáson kívtilre előirányzatźta Fogadj orökbe Egy
Macit A|apítv ány támo gatása címén.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015. ol<tőber 22.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a20I5. évi költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosí-
tásźná| a határ ozatban fo gl altakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a20I5. évi kciltségvetés következo módosítása

4. felkéľi a polgármestert a hatźnozat 1. pontja szerinti támogatási szerzódés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határido 20l 5. október 3 0.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási Ügyosĺály, Pénzť;gyi
ĺJgyosná|y

Budapest, 20|5. októbeľ 05.
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