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határozatának

Ügyiratszám: Kp/17218-…/2014/IV.
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Humán Ügyek Bizottsága 129/2014. (VI.25.) számú határozatában – 250.500,- Ft + ÁFA összeggel az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143.
számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére – hozzájárult a Budapest IX.
kerület Lónyay u. 4-8. számú ház falán Molnár Ferenc tiszteletére emléktábla állításához.
A hivatkozott HÜB határozat értelmében az Önkormányzat az emléktábla elkészítése tárgyában 2014.
augusztus 21-én vállalkozási szerződést kötött a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és

Gimnázium egykori művész-tanárával, Götz Johanna szobrászművésszel.
A szobrászművész asszony az általa benyújtott ajánlattételi nyilatkozatban összesen bruttó

318. 135,- Ft (nettó + ÁFA) összegben állapította meg az emléktábla állítás költségeit, így a
vállalkozási szerződésben is ezen összeg került feltüntetésre.
Az emléktábla elkészítésének kezdeti stádiumában – a szobrászművész által kiállított
előlegszámla benyújtásakor – fény derült arra, hogy a szobrászművész tevékenysége mentes
az általános forgalmi adó fizetése alól, ennek következtében a HÜB 129/2014. (VI.25.) számú
határozat módosítása indokolt.
Javaslom, hogy emléktábla állítás támogatási költségeként – 250. 500,- Ft + ÁFA helyett – a
határozat szövegében bruttó 318. 135,- Ft szerepeljen.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

Budapest, 2014. szeptember 08.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy a Molnár Ferenc emléktábla állításának engedélyezésére vonatkozó HÜB
129/2014. (VI.25.) számú határozatának 1. pontját az alábbira módosítja:
„1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest IX. kerület Lónyay u.
4-8. számú ház falán Molnár Ferenc tiszteletére emléktábla állításához, melyet bruttó 318.
135,- Ft összeggel az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz.
önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor
terhére támogat, azzal a kiegészítéssel, hogy a táblán megjelentetni kívánt szöveg a
következő:
„E FALAK KÖZÖTT TANULT
1887 és 1895
KÖZÖTT
MOLNÁR FERENC,
„A PÁL UTCAI FIÚK” CÍMŰ
REGÉNY ÍRÓJA
Állíttatta Ferencváros Önkormányzata és a
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium
2014”
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2014. szeptember 16.
Illyés Miklós elnök

