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Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Támogatási kérelemmel fordult Budapest Józsefuárosi Önkormányzathoz a Fazekas Mihály oktatási,
Kulturális és Sport Alapítvány (székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.; adőszźtm: I8I56f9f-
I-42, tovźbbiakban: Alapítvány) a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Altalános Iskola és Gimnázi-
um természettudományos képzéséhez kapcsolódó kémia tantźltgy korszerű oktatźsźthoz sziikséges esz-
közök beszerzésén ek támo gatźlsa érdekében.

II. A beterjesztés indoka
Az a|apítvźtnyok támogatásatźlrgyźtban a Tisztelt Képviselő.testtilet jogosult döntést hozni.

m. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés cé|ja a Fazekas Mihály oktatási' Kulturális és Spoľt Alapíwány támogatása 797.970,- Ft
ös sze gben kémia tantźtr gyhoz kapcsolódó eszközök beszerzésének éľdekében.
Atámogatás fedezete a l1107-0l miĺködési céltaľtalék Egry Attila alpolgármesteri saját keret elői-
rányzaton 797 '970,. Ft összegben áll rendelkezésre. A támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt fela-
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Előteľjesztő : Egry Attila alpolgármesteľ

A képviselő-testiileti tilés időpontj a:2017 .június 8. . sz. napirend

Táľgy : Javaslat alapítvány tálmogatńsár a

A napirendet nyílt ülésen kell tĺíľgya|ni, ahatźrozat e|fogadéstůloz minősített szavazattobb-
ség szfüséges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bżottság véleményezi tr
Embeľi Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi tr

Határ ozati iav aslat a bizottság számfu a:

A Vaĺosgazđálkodási és PénzĹigyiBizottságlBmberi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képvise-
lő-testiiletnekazelőteriesztésmeúfu sya|ását.

dat.

2017 MÁJ 31. ,,,,(y74{ Uz.



fV. Jogszabályĺ kiirnyezet
A Képviselő.testĺ'ilet hatrísköre a Magyarországhe|yi önkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXXXIX.
törvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kérjtikaza|ábbibatározati javaslatelfogađását.

H,łrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Eg.y Attila alpolgármesteri saját kerete e\őirányzatźnak terhére támogatja a Fazekas Mihály okta-
tási, Kulturális és Sport Alapítvráný (székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.; adőszźtm:
18156292-|-42) 797.970,- Ft, azaz hétszźvkilencvenhétezer-kilencszźvhetllen Ft cisszegben a Bu-
dapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium természettudományos képzésé-
hez a kémia tantárgyhoz kapcsolódó demonstráló eszközök beszerzésének érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 8.

2. ahatźrozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107.01 cím mríkĺidési cél és
általános tartalékon belĹil Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vál|alt feladat - előirány-
zatźrő| 797 .970,- Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 105 cím _ önként vái|a|t feladat - fe|ha|mozási célú
támogatások źi|amhänaftáson kíviilre e|óirźnyzatźta Fazekas Mihály oktatási, Kulturális és Sport
Alapítvány természettudományos képzéshez (kémia) kapcsolódó demonstľáló eszközök beszerzé-
sének támogatása címén.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. június 8.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a 20|7 . évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításránál a
hatźtr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: af0l7 . évi költségvetés következő módosítása

4. felkéri a polgármestert a határozat 7. pontja szerinti támogatási szerződés aláirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. június 15.

A dtintés végľehajtásátvégzíi szer"vezeti egység: HumánszolgźitatásiIJgyosztá|y,Pénztigyi IJgyosná|y

Budapest, 20|7 . május 29.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából:
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-dr. Mészár Erika
aljegyzo


