
Iktató szám:    188/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: A Szellemi Honvédelem Alapítvány támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Enyedi Mária, Jogi Iroda

Előzetesen tárgyalta: Humán Ügyek Bizottsága

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: 

Járay Katalin alapító és társai kérelmére a Szellemi Honvédelem Alapítvány támogatása
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Tisztelt Képviselő-testület!

Járay Katalin a Szellemi Honvédelem sajtódíját Pethő Sándor dédunokájaként 8 évvel ezelőtt hirdette  
meg.

Az  Alapítvány  célul  tűzte  ki,  hogy  a  jövőben  szélesebb  kört  szólít  meg  a  díjazottak  körének 
kiválasztására, ajánlására, valamint a biztos háttér megteremtésére.

Ennek a keretében az Alapítvány nevében Járay Katalin alapító, Tőkéczki László a kuratórium elnöke,  
Makovecz Imre, Tiffán Ede, Borókai Gábor és Csontos János a kuratórium tagjai kérik, hogy biztosítson 
az Önkormányzat 150.000.- Ft. anyagi támogatást a díjak elkészítésére és a díjak kiosztása érdekében  
a méltó körülmények megteremtésére.

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a Képviselő-
testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és  
átadása.

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati  
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. augusztus 18.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János s.k.
     polgármester

2



Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) a Szellemi Honvédelem Alapítványt 150.000.- Ft. összeggel támogatja a díjak elkészítése és a 

díjak kiosztásához szükséges méltó körülmények megteremtése céljára,
2.) a támogatás összegét a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja,
3.) felkéri  a  Polgármestert,  hogy  az  1-2.  pontnak  megfelelő  módosítást  a  soron  következő  

költségvetés módosításánál vezesse át, 
4.) felhatalmazza  a  Polgármestert  az  előterjesztésben  foglaltaknak  megfelelően  a  támogatási 

szerződést megkösse. 
Felelős: Polgármester
Határidő: 1-2. és 4. pont esetében 30 nap

3. pont esetében a költségvetés soron következő módosítása

3


	ELŐTERJESZTÉS
	Előterjesztő: 			dr. Bácskai János polgármester
	Készítette: 			dr. Enyedi Mária, Jogi Iroda


