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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizotsáryĺEmbeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az ę|őteriesztés mestársv a|ását.

Tisztelt Képviselő.testůilet!
I. TényáIlás és a döntés tarta|mának ľészletesismertetése

A) A 2016. évi költségvetésľől szo|ő |120|6. (II. 04.) ĺinkormźnyzatiľendelet l7. $ (2) bekez-

dése alapján a polgármesteri és alpolglírmesteľi keret elsősoľban a tisztség e||źtźlsźlhoz,a dcintéshozata| elősegítéséhezszfüséges tanácsadói és egyéb tevékenységekdijazásźlra, toválbbá

ĺinkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabźtlyi előíľások betartásával szabadon
használható fel'
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Kéľelemmel fordult onkormrínyzafunkhoz a Fogadj ortlkbe Egy Macit Alapítvány támogatása érdekébenKárźszRóbeľt az AIapitvány kuratóľiumrának elnöke, a keľületiinkbęn ta|á|hatő
Vörösmaľty mozi felújítása,fejlesztése, beľenđezésecéljából. A Képviselő-testiilet 23|l20I5.
6.22.) száműhatározata a\apjźn Budapest Józsefuarosi Önkoľmĺányzat 20!5. október 26-án
támogatási szerzóďést kötött az Alapítvźnrryal 5 millió Ft ĺisszegben, melynek elszámolási
határideje 2016.július 1 5.

A Fogadj orökbe Egy Macit Alapítváný 20t2-ben a|apítottźk',a|apitőja Töľőcsik Mari a
Nemzet Színésze. Az Alapítvarry 20|f őta azon dolgozik, hogy a megĺá|tozott munkaképességűek szétlněralétrehozzon egy védett, fogyatékos-barát munkahelyet, tekintettel aľra, hogy
hazĺínkban alacsony a megváltozott munkaképességĺĺekfoglalkoztatásí aránya. Az A|apítvźny
20|4. év novemberében egy szakmaí arryagot nýjtott be a Fővaľosi Közgyĺĺlésnek annak
éľdekében,hogy a bezźrt,1935-ben éptilt Vĺiľĺĺsmaľty
mozit (Budapest., VIII., Üll0ĺ ĺt 2-4.) a
Fogadj oľökbe Egy Macit Alapítvany ĺizemeltethesse tovább, mint fogyatékos-barát munkahelyet. A Fővaľosi Kĺizgyĺlés233lz0|5. (II.25.) sz.hatźrozatátban döntĺjtt aľról, hogy aFővárosi onkoľmanyzat t:/rĄdonát képezó Budapest VIII. kerĹilet, Üĺaĺtt z-ą. sz. a|atti
36748l2lV3 hrsz.-tl, 6|6 m. alapteľülehĺ' nem lakás céljĺáľaszo|gá|ő helyiségcsopoľtot kĺizfe|adat e||átásban való közľemfüĺiđéscéljából ingyenesen a Fogadj orĺikbe Egy Macit Alapít.
věny részérehasználatba adja.
A mozi teljes felújítása során jelentős

beruházás keretében új vetítéstechnika, hangrendszer,
gépészetirendszeľ (flĺtés,légcsere, légbefuvás, vizesblokk), villamos energia ellátás keľiil
kiépítésre;ezze| pźtrhuzamosan speciális kávézőt és egy speciális pékséget a|akitarnk kl' az
ingatlanon beliil, további lehetőséget biztosítva a fogyatékossággal élők munkahelýeľemtéséhez. Céljuk, hogy a Vörösmaľty mozi _ a ťrlmvetítésekmellett - alkalmas legyen minden
olyan jellegtĺ kulturális tevékenység lebonyolitźsźra,amely a fogyatékossággal élők világara
je||emző, jelentsen ez zenei előadást, képzőmúvészetibemutatkozźst, kiállítást, múvészeti
tevékenységet. A hatalmas beruhazással megvalósuló újszeľĹĺkoncepcióval a Vör<jsmarty
mozi az egyetlen olyan hazai kijzósségi és kulturális ténéválik, amely koncentráltan, egy
épületen beliil a legszélesebb kultura kĺjzvetítését
szo|gáIja, mint fogyatékos-barát munkahely.
Az A|apítvany 20|6. mĺĺľcius9-én iinnepélyes keľetek között átadta a Premier Kultcafét,
azoĺban a vĺáľhatóan 150 millió Ft ĺisszberuhźnásíosszeget is eléľő fejlesztéshezjelenleg nem
rendelkezik az ALapítvány elegendő foĺľással, ezértkénkBudapest Józsefulírosi onkoľmanyzattovábbi tĺímogatását 3 millió forint összegben.

B) Kérelemmel foľdult onkoľmanyzat;ľ'7łloza Strobl Alajos Emlékhely Alapítvrĺnyttmogatása céljából Stróbl Mátyás, Stróbl Alajos szobrászmĺívészunokája. A századforduló magyar
szobrászatźnakvezető egyéniségeidén született 160 éve, valamint idén emlékeznek meg halálanak 90 éves évfordulójaľól.

Az A|apítviĺnyismeľetterjesztő fiizeteket jelentetett meg és további fiizeteket készĹil kiadni
Stróbl Alajos köńérĺ szobrairól. A váľhatóan még2016. év tavaszźln megjelenő 4. számú fii-

zetfogsatarta|mazni a Múzeumkeľtben ta|źihatő Arany Jiános szobor, illetve a Rókus kőrház
előtti Semmelweis Ignác szobor ismeľtetését,valamint a készítésköľülményeinek bemutatásiĺt
is. Az 5. szźmÍlfüzet szlntén a Jőzsefuźrosban ta|á|hatő Fiumei úti sírkertben lévő Stróbl Alajos szobrokat (pl.: Kossuth Mauzóleum) ismeľteti. A támogatást a füzetek kiadása érdekében
kérik.
II. A beteľjesztésindoka

Magyaľországhe|yi önkoľmanyzatań| sző|ő 20|1. évi CLX)oilX. törvény 42. s 4. pontja
a|apjánaza|apiwtnyok tĺímogatásaa Képviselő-testiilet nem átnlhénhatő hatásköre.
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III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A) A döntés célja a Fogadj oľökbe Egy Macit Alapíwány (1126 Budapest, Nárcisz u. |2/A.)
támogatása 3.000.000 Ft összegben a Vörösmarty mozi felújítása, fejlesztése, berendezése
érdekében.
A támogatés fedezete a 11107-01 működési céltartalékpolgármesteri saját keret előirányzaton
áll rendelkezésre. A trímogatás egyszeri jellegĹ'l, ĺinkéntvállalt fęladat.
B) A đöntéscélja a Stľobl Alajos Emlékhely Alapítvány (1014 Budapest, Balta koz 4.) támogatźsa 150.000 Ft összegben stľóbl Alajos munkásságát bemutató ftizetek kiadásanak érdekében.
A támogatás fedezete a l1107-01 múködési cé|tartalékSantha Péteméalpolgármesteri saját
keľet előirányzaton áll rendelkezésre. Atźrnogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat.

IV. Jogszabályĺ kiirny ezet

A

Képviselő-testtilet hatásköre Magyaroľszág he|yi önkoľmĺĺnyzatairő| szől'ő 20|l. évi
CLXXxx. töľvény 10. $ (2) bekezdésében,valamint 42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kérjfü aza|ábbihatározati javaslatelfogadását.
H,łrÁnozĺ.TI JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy
1. dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret e|óirźnyzatźnak teľhére tźmogatja a Fogadj
orökbe Egy Macit Alapítváný GI26 Budapest, Nárcisz u. t}lA.) 3.000.000,- Ft, azazhárommillió forint összegben a Vörösmaľty mozi (Bp., VIII., Ülloi ĺt 2-4,) fe\tljitźrsa, fej|esztése, és berendezése érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. ápnlis

7 .

2. ahatfuozat

1. pontjában fogtaltak miatt az onkormanyzatkiadás 1l107-01 cím műkĺidési
cél és általános taľtalékon beliil a polgáľmesteri saját keret céltartalék- önként vállalt feladat - előiľanyzatárőI3.000.000 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1105 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási célútámogatások á||aIĺIháúartáson kívülľe e|oirányzatáraFogadj oľökbe Egy Macit Alapítvány tźltnogatásacímén.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. április 7.

3. Sántha Péteméalpolgaľmesteri saját keret előirányzatának terhéľetámogatja a Strobl Alajos Emlékhely Alapítvanyt (1014 Budapest, Ba|takoz 4.) 150.000,-Ft,azazszźnotvenezęr
foľint összegben Stróbl Alajos munkásságát bemutató füzetek kiadásának érdekében.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. ápľilis 7.

foglaltak míatt az onkormányzatkiaďás 11107-01 cím műktidési
cél és általános tartalékon belĹil a Sántha Péternéalpolgáľmesteri saját keret céltaľtalékönként vállalt feladat - e|őirźnyzatárő| 150.000 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _
önként vállalt feladat - működési célútámogatások á||amhźztartáson kívĹilre előirźnyzatźtra
Strobl Alajos Emlékhely Alapítvany támogatása címén.

4. ahatélrozat 3. pontjában

Felelős: polglíľmesteľ
Határiďo: 201 6. ápľilis 7.

5.

felkéri apo|gźttmestert, hogy a20l6. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosĹ
tásźná|ahatározatbanfoglaltakatvegyefigyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hatźtndő: a20I6. évi költségvetés kĺivetkęző módosítása

6. felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. és 3. pontja szerinti támogatási szerzođésaláirásźra.

Felelős: polgiíľmester
Hatáľidő: 2016. ápľilis l 7.

A dłintésvégľehajtását végző szewezeti erység: Humiínszol gáItatási Ugyosztály,
Ugyosztály

P

énzljgyi

Budapest, 2016. március 29.
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Sántha Péteľné
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimrín Edina
jegyző
nevében és męebízźIsából :
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