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Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és a dłintés tarúalmának ľészletes ismeľtetése
Támogatrísi kérelemmel fordult Budapest Józsefuĺáľosi onkormányzathoz aEazekas Mihály oktatísi,
KulturáIis és Spoľt Alapítvány (szekhely: 1082 Budapest, Hoľváth Mihály tér 8.; adőszźtm: |8156292-
t-42, tovź,ŕ,biakban: Alapítvány) a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Altalános Iskola és GimnázĹ
um természettudomrínyos képzéséhez (ťo|drajz, ťlzika, biológia) kapcsolódó eszközök beszerzesének
télmogatásaérdekében,atariárgyakkorszeríĺoktaüásĺánakcéljából.

II. A beteľjesztés ĺndoka
Aza|apitványoktĺámogat.ása tźrgyában a Tisztelt Képviselő-testĺiletjogosult döntést hoai.

m. A döntés célja' pénzĺigyi hatása
A döntés célja a Fazekas Mihály oktatĺási, Kulturális és Sport A|apítllźny támogatźsa 3.140.103,- Ft
összegben természettudományos képznshez (fü|drajz, ťlzika" biológia) kapcsolódó demonstľáló eszkö-
z'ök beszer zésének érdekében.
A támogatás fedezete a 11107-01 mĺĺktidési céltartalék Sántha Péterné alpolgĺármesteri saját keľet elői-
ĺányzaton 1.353.478f Ft összegben, Egry Attila alpolgĺáľmesteri saját keret előinínyzaton 1.786.625,-
Ft iisszegben áll rendelkezésre. Aüámogatás egyszeri jellegĺĺ, önként vái|a|tfeladat.

Budapest Józsefuáľosi Onkormá nyzat
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Előteľjesztő : Sántha Péterné alpolgármester, Egry Attila alpolgáľmester

A képviselő-testiileti iilés időpoĺltj a: 20| 6. december 1 . . sz. napirend

Tárry: Javaslat alapítvány támogatására

A napirendet nyílt iilésen kell tĺírgyalni, a hatarozat e|fogadásźůloz minősítętt szavazattöbb-
ség sziikséges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bĺzottság véleményezi tr
Embeľĺ Eľőfornás Bĺzottság véleményezi tr
Hatfu ozati jav as|at a bizottsźtg szźlmźtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság[Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őtenesztés megüársyalását.
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fV. Jogszabálý kiiľnyezet
A Képviselő-testĺĺlet haüísköre a Magyarország helyi iinkoľmrányzatairól szóló 201I. évi cLxxxx.
töľvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kérjĺikaza|źlbbihatározati javaslatelfogadását.

Ha,ľlłnoa.TlJAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. Sĺíntha Péterné és Egry Attila alpolgrármesteri saját kerete e|őirányzatźnak terhére tźmogatja aFa.
zekas Mihály oktatĺási, Kulturális és Sport Alapíwanyt (szekfiely: 1082 Budapest, Horváth Mihály
tér 8.; adószám: 18|56292-1-42) 3.|40.|03'- Ft' azazhánommi||ió-szźrneg).venezer-egyszázhźrom
Ft összegben a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnĺĺzium természettu-
domĺányos képznséhez (fiĺldrają ťlzika, biológia) kapcsolódó demonstráIó esz.közök beszerzésének
éľdekében.

FeIeIős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 1.

2. ahatározat 1. pontjában foglaltak miattaz onkormanyzat kiadás 11107-01 cím műktidési cél és
általános tartalékon belül Sántha Péteľné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - elői-
ĺányz.atźrći I.353.478,- Ft-ot, Egry Attila alpolgáľmesteri saját keret - önként vállalt feladat - előĹ
rányzatálról' I.786.625,- Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ ö,nként vźůla|t feladat - felhalmo-
zási célú trámogatások á||afiűáLztartáson kíviilre e|őirányzatźra Fazekas Mihály oktatĺási, Kulturális
és Sport Alapíwĺány természettudományos képzsshez (fiildĘz' ťlzika, biológia) kapcsolódó de-
monstráló eszktizök beszerzésének ĺámogatĺása címén.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2016. december 1.

3. felkéri a polgĺíľmestert, hory a20I6. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítĺásánźi a
hatfu ozatban foglaltakat vegye ťlgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a20I6. évi költségvetés következő módosítĺísa

4. felkéri a polgĺáľmestert a haüározat |.pontja szeľinti tĺímogatlísi sz.erzndés a|ákásáĺa.

Felelős: polgármester
Hatíridő: 2016. december 16.

A dtintés végrehajtásáúvégz'ő szeľvezeti egysĘ: Humánszolgáltaĺási Ügyosztáůy,PénmgyiÜryosztĺíly
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Sĺántha Péterné
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző
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