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Képvise|&testĺilete szőtmár a

Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgĺármester

A képviselő.testĺileti ülés időpontj a:20|6. szeptember 08. . sz. napiĺend

Tárry: Javaslat a Józsefuáros teľĺiletén található lakő'.łiáľ;ak és kiĺzépĺĺletek számára
' 56.os lYukas zász|ők adománvo zására

A napirendet nyílt tilésen kell tlíľgyalni, a hatźlrozat elfogadĺásĺához minősített
szav azattöbbség sziiksége s.
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Váľosgazdálkodásĺ és PénzĺiryiBlzottsáę: x

Embeľĺ Erőforrás Bĺzottság: x

Hatźrozati javas|at a bizottsźtg szźtmźtra: A Városgazdá|kodasi és Pénziigyi Bizottsźę l
Emberi Erőfoľľas Bizottsag javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztésmeglźltgyalźsőtt,
a rendelet tervezet és a hatarozatíiavaslat elfosadását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

MagyaľoľszágKotmźnya a20|6. évet az 1956-os foľľadalom és szabadsághaľc emlékévévé
nyilvánította' hogy méltó módon emtékezzenek meg a forradalom 60. évfordulójaról és
tisztelegienek a hőstik emléke előtt.

Az emlékév célja, hogy 1956-ot közelebb vigye az ęmberekhez, a fiataloknak pedig
megmutassa, mit jelentett akkoľiban az a hősiesség és bátoľság, amellyel a nemzet
szembefordu|t az e|ĺyomĺĺssal. Magyaľorszag pé|dät mutatott az egész világnak és a mai
napig hordozza annak iizenetét, hogy tisszefogással és bátorságga| a nemzet képes kiállni
magáért és megvédeni országźÉ.
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1956. októberben Józsefuarosban dördültek el az elsó lövések, novemberben itt tartottak a
legtovább a harcok és a szabadságért vívott kiizdelem itt követelte a legtöbb źidozatot. A
forradalom több szimbolikus helyszíne a kerületben található, köztĺik a Magyar Rádió volt
épülete és maga a Corvin köz. A vaľosnak központi szerep jutott 1956-ban, ezért lőzsefuáros
onkoľmanyzata ehhez méltó módon szeľetne megemlékezĺli az eseményekľől. A tervezett
progrÍrmsorozaton és iinnepségen tul az '56-os események hangulatat megidézendő az
onkormanyzat a keľĹilet területén található lakóházaknak és középtileteknek szimbolikusan
1956 db lyukas zász|őt adományoz. Lobogjanak a házakon és épületeken októberben,
emlékeztetve mindenkit a hatvan éwel eze|ótti eseménvekre és a hősiik emlékére.

II. A beterjesztés indoka

Józsefuaĺos Önkoľmányzata az 1956-os fonadalom és szabadsághaľc 60. évfordulója
alkalmából szimbolikusan t956 db lvukas zász|őt adománvoz a keľĹiletben található
lakóépiiletek és kiizépületek szímara.

III. A dłintés célja' pénzüryĺ hatása

A döntés célją hogy az ,56-os eseményekĺe való méltó megemlékezés tészeként lyukas
zászlők kerüljenek a józsefuárosi lakóhazakĺa és középiiletekre.

A zász|ők beszerzéséľe javasolt 7.000 e Ft átcsoportosítasa a feladatot végző Józsefuaľos
Kiizösségeiért Nonprofit Zrt. részére, melynek fedezetét javaslom a mfüödési általĺĺnos
tartalékľól biztosítani aközszo|gĺáltatási szeruodés keretében, annak módosítasával.

IV. Jogszabályi köľnyezet ĺsmeľtetése

A |728120|5. Cx. 8.) szźmí;- az 1956-os forradalom és szabadsághaľc emlékéve
meghirdetéséľől szóló koľmlínyhataľozat alapjźn a Koľmány _ az |956.os forradalom és
szabadsághaľc 60. évfordulójaľól töľténő méltó megemlékezés érdekében - a 20|6. évet az
1 95 6-os foľľadalom és szabadságharc emlékévévé nyilvanította.

Józsefuáľos Önkoľmlínyzaĺínak Képviselő-testÍilete az Emlékév célkitiĺzéseihez kapcsolódva
és azokkal összľrangban di'nt 1956 db lyukas zészlLő |akőházak és közintézmények részére
történő adományozasĺíról.

Fentiekalapjankéremazalábbihatźtrozati javaslatelfogadasát.

Határozatijavaslat

A képviselő.testĺilet úry dönt' hory

1. a |7f8/20l5. Cx. 8.) számú, az |956-os forradalom és szabadsághaľc emlékéve
meghirdetéséľől szóló koľmĺĺnyhatźtrozat rendelkezéseivel ö'sszhangban az 1956-os
forľadďom 60. évfordulőjaÍć,| méltó módon emlékezik meg, amelynek keretében _ az
1956-os forľadalom és szabadsźęharc hősei és eseményei előtti tisztelgés érdekében
tewezetĺnagyszabĺísú tinnepség és programsorozat mellett _ az ,56-os hősök előtti
tiszte|etadás jelképeként Józsefuĺáĺos teľületén taláIhatő |akőházak és középiiletek
szźlmfu a szimbolikus,' 5 6-o s lyukas zász|őt adomány oz.
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Felelős: polgĺĺľmesteľ
HaLĺridő: f0|6. szeptember 08.

2. a lyukas zász|ők és a felszeľeléstikhöz sziikséges eszközök beszerzésének
lebonyolításával megbizza a Józsefuaros Közösségeiéľt Nonproťft Zrt-t, arne|yhez a
JKN Zrt. tészére 7.000 e Ft fedezetet biztosít a műktidési általanos taÍtalék terhére.

Felelős: polgármester
Hatźndő: 20l 6. szeptembeľ 08.

3. a) a2. pontban foglaltak miatt Az onkormanyzat kiadas l1107.01 cím mfüödési cél
és általĺínos taľtalékon belül az á|ta|źnos tartalék _ ktĺtelező feladat _ e|őirźnyzatarő|
7.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas 1 1805 cím - tinként vá||alt feladat _ működési
célťl támogatás á||anháztartráson kíviilre előirányzatźtra a Józsefuaros Köztisségeiéľt
Nonprofit Zĺt. 2016. évi kĺizszo|gá|tatási szerzőđés . vĺáľosmarketing feladat -
kompenzáció cisszegének kiegészítése címén.
b) az a) pontban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Zr1.-ve| köti'tt
közszo|gźůtztasiszerződésmódosítasánaka|áírasźra
c) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a költségvetési rendelet kö'vetkező módosítasanál a
hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont esetében 20|6. szeptember 08.' b) pont esetében20|6. szeptembeľ 15.,c)

pont esetében a költségvetési ľendelet következő módosítasa

Diintés végľehajtásáéľt felelős szervezeti erység: Pérlangyĺ Ügyoszt.íly, Józsefuĺĺľos
Közĺĺsségeiéľt Nonpro fit Zrt., Gazdálkodási Ügyoszt,ríly.

Budapest, 2016. augusztus 31.
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