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Képviselő.testület e számára

Tĺsztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A20|6. évi kĺiltségvetésről sző|ő |120|6. (II. 04.) önkormźnyzati rendelet 17. $ (2) bekezdése
a|apján a polgármesteri és alpolgármesteri keľet elsősorban a tisztség eIlź./tástůloz, a dĺjntésho-
zatal e|ősegitéséhez sztikséges tanácsadói és egyéb tevékenységekdijazására,továbbá önkor-
málnyzati érdekek Íigyelembevételével a jogszabályi előírások betartásával szabadon hasznźi-
ható fel.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ, Egry Attila alpolgĺĺľmester

. sz. napirend

Tárgy : Javaslat alapítvány tálmogatásár a

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hatźrozat elfogadásahoz minősített szavazatt<ibbség

sziikséges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi tr
Emberi Eľőfoľľás Bĺzottság vé|eményezi tr

Hatáĺ ozati j av aslat a bizottság számár a:

Az Emberi Erőfonás Bizottsás iavasoĺia a Képviselő-testiiletnek az e|óteriesztés megtárgyalźsát.
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A Budapesti Fazekas Mihály Altalĺános Iskola és Gimnazium alapítvźnya a Fazekas Mihály
oktatási, Kulturális és Sport Alapítvany tĺámogatási kérelemmel fordult onkoľmanyzatunkhoz
a 25. jubileumi Nemzetközi Magyaľ Matematikaversenyen résztvevő difüok étkeztetése érđe-
kében. A2016. marcius 11-15. köz<jtt megrendezésľe kerĹilő ľangos veľseny egyik fő szerve-
zője és helyszíne az iskola, melyre hatiĺľon tuli magyaľ lakta területekłłő| 260 tanuló és 80
pedagógus érkezik. A rendezést a Miniszteľelnöki Hivatal, azBnlbeĺi Eľőforrások Minisztéri-
uma is tálmogatja, fővédnöke LovászLászlő, aMagyar Tudományos Akadémia elnöke.
Javasolom, hogy a Matematikaverseny lebonyolítását, a difüok étkeńetése éľdekében az on-
kormányzat 400.000 Ft-tal támogassa.

II. A beteľjesztés indoka

Magyaroľszághe|yi önkormiányzataírőI sző|ő 20|1. évi cL)oo(x. törvény 42. s 4. pontja
a|apján az a|apitrźnyok támogatása a Képviselő-testtilet nem ź./rrvhźľ,hatő hatáskĺjre.

III. A dtintés célja' pénzĺĺgyi hatása

A döntés céIjaa Fazekas Mihály oktatási, Kulturális és Spoľt Alapítvány (1082 Budapest,
Horváth M. téľ 8.) támogatása 400.000,- Ft összegbęn a 20|6. máľcius 11-15. között meglen-
dezésre kerülő 25. jubileumi Nemzetk<jziMagyar Matematikaverseny veĺdéglźtási kĺiltségei-
nek finanszírozása éľdekébęn. A tĺámogatás fedezete a 11107-01 műkĺjdési céltaľtalék Egry
Attila alpolgáľmester saját keret előiľányzaton áll ľendelkezésre. A tĺímogatás egyszeri jelle-
gű, önként vállalt feladat.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet hatáskĺjľe Magyarország he|yí önkoľmanyzatairő| sző|ő 20||. évi
CLXxxx. törvény 19. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéremazalźlbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

H.łľÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy d<!nt, hogy

1. Egry Attila alpolgáľmesteń saját keret előfuźnyzatrínak terhére tźlmogatja a Fazekas Mihály
oktatási, Kultuľális és Sport Alapítvaný (1082 Budapest, Horváth M. tér 8.) 400.000,- Ft,
azaz négyszźnezer foľint összegben a 20t6. marcius 11-15. közĺjtt megľendezésľe keľülő
25. jubileumi Nemzetkĺizi Magyar Matematikaverseny venďéglátźlsi költségeinek finanszí-
rozása éľdekében.

Felelős : polgrírmester
Hatźrĺďó : 20| 6. maĺcius 3 .

2. ahatáĺozat I. pontjában foglaltak miaI| az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon beltil Egĺy Attila alpolgáľmesteľi saját keľet - ĺinként vállalt fe-
|adat - e|őirźnyzatáľól 400.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ tjnként vállalt fela-
dat - mfüĺjdési célú tĺĺmogatásoká||amháztaľtáson kívĹilre e|őirźnyzatfuaaFazękas Mihály
oktatási, Kulturális és Spoľt Alapítvany támogatása címén.

Felelős : polgrírmester
Hatáľidő: 2016. március 3.
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3. felkéri a polgármestert, hogy a20I6. évi költségvetésről szóló ľenđelet következő módosĹ
tásánéúahatźrozatbanfoglaltakatvegyeÍigyelembe.

Felelős: polgármester
Hatariđő: a20I6. évi költségvetés kĺjvetkező módosítása

4. felkéľi a polgĺĺľmestert a hatáľozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aláításáta.

Felelős: polgrĺrmester
Hatánđo : 20 I 6. miĺľcius 3.

A dtintés végľehajtását végző
Ügyosztály

Budapest, 20|6. februźr 29.

szen,ezeti egység: Humiĺnszolgáltatási Ügyosztály, Pél:zťigyi

gľy Attila
lpolgármester

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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ĺťnź dr.ÝÍészźrEńka
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