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Városgazdá|kodási és Pénzügyi BizottságlBmberi Eróforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

testiiletnek az e|óteriesztés megtárgy alását.

Tisztelt Képviselő-testĺilet
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I.

Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Támogatási kérelemmel fordult Budapest Józsefuárosi onkoľmányzathoz a Dévai Szent Ferenc Alapítvány (székhely: 1053 Budapest, Vámhĺáz körut 8. I./4., nyi|vántartźsi szátm:01-01-0008587, továbbiakban: Alapítvány) a2076. jiilius 17-24. között Déván, Böjte Csaba ferences szerzetes által létrehozott gyermekoffhonban megrendezésre kerülő zenei táborbanhaszntianđó elektromos zongora vźsár|ása érđekében.

Az A|apitvźny 2002-benjött

létre, elsősorban az erdé|yi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi
intézmények, iskolák, óvodák, napkĺlzi otthonok támogatására' Célja a gyeľmekek érđekeinekképviselete, szellemi és szociális fejlődésük elősegítése, szociális védelme, a gyermekek hagyományőrzó tevékenységének, nevelésének elősegítése, támogatása, ennek során a nemzetkĺizi kapcsolatok kiépítése
és ápolása, valamint a nemzeti kulturális étékekmegismertetése nemzetközi szirlten; magyarországi
és nemzetközi táborok szervezése, a táborokon va|ő részvéte| finanszírozása, Az Alapítvány segítséget
kíván nýjtani aháttľźlĺyoshelyzdtíĺgyermekek ellátásában, a beiskoláztatźsában, a pályaválasztásban,
szakmai képzésben, számukra munkahelyek létrehozásában, kialak itásában.

II. A beterjesztés indoka
Aza|apíNányok támogatásatźrgyában a Tisztelt Képviselő-testtilet jogosľlt göľ'l.-"ľt hozri.
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m. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja a Dévai Szent Ferenc Alapítvány

támogatása 100 e Ft összegben elektromos zongoÍa
vásárlása érdekében.
Atámogatás fedezete a 11107-01 működési céltartalékSántha Péternéalpolgármesteri saját keret előĹ
ńnyzatonáll rendelkezésre. A támogatás egyszeri jellegiĺ, önként vállalt feladat.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

a Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ô f0I1. évi CLXXXIX.
törvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

A Képviselő-testiilet hatĺásköre

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

II.łrÁnoz.łTI JAvÁ.sLAT
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Sántha Péternéalpolgáľmesteri saját keľete e|óirźnyzatźnakterhére támogatja aDévai Szent Ferenc
Aĺapítváný(székhely: 1053 Budapest, Vámhaz körut 8. I./4., nyi|vźntartási szźtm:01-01-0008587)
100.000,- Ft, azaz egysztuezer Ft összegben elektromos zongora vásźr|źsaérdekében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. június 2.

2. ahatározat l.

pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzatkiađźs11107-01 cím mtĺködési cél és
általános taľtalékonbelül Sántha Péteľnéalpolgármesteri saját keľet - önként vál|alt feladat - előĹ
ränyzatáró| 100 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önkéntvźú|a|t feladat . felhalmozási célú
támogatások á||amháztaľtáson kívülľe e|oirányzatźtra Dévai Szent Feľenc Alapíwány hangszer vásáľlás támogatása címén.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. június 2.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a20I6. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a
hatźr ozatban fo glaltakat ve gyę fi gye lembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a2016. évi költségvetés következő módosítása

4. felkéri a polgármestert ahatźrozat I.

pontja szeľinti tĺámogatási szerződés a|źńrásźra,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6. június 30.
Á' diintés végľehajtásáúvégzőszervezeti egység: Humánszolgáltatási IJgyosztźńy,Pénzügyi IJgyosztźůy

Budapest, 20|6. mźĄus f3.
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Sántha Péterné
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzes:
Danada-Rimán Edina
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nevében és megbízásából:
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