Iktató szám: Sz-216 /2013
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2013. május 8 -i ülésére

Tárgy:

Epres Óvoda kérelme

Előterjesztő:

Martos Dániel bizottsági elnök

Készítette:

Polgármesteri és Jegyzői Kabinet
Temesiné Apollónia Aranka, irodavezető
Vincze Attiláné, környezetvédelmi munkatárs

Előzetesen tárgyalja:
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Bizottság!
A T. Bizottság a 2012. december 13-i ülésén bírálta el a 2012. évi „Óvodák és iskolák a
környezetvédelemért” című pályázatra beérkezett terveket.
A Bizottság a VVKB 452/2012. (XII.13.) számú határozatával, az Epres Óvoda pályázatában
megjelölt célok megvalósítását – dísznövények, föld vásárlása, homokozó korszerűsítése – 150.000,Ft-tal támogatta.
Az Epres óvoda vezetője a 2013. április 12. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult a T.
Bizottsághoz, hogy a 2012. december 20. napján kelt támogatási szerződésben megjelölt pályázati
támogatást más, szintén zöld projektre fordíthassa.
Kérelmében leírta, hogy az óvodaudvar nagyon poros, egyre több az allergiás kisgyermek, ezért több
lépcsőben szeretnének az óvodaudvaron műfüves borítást alkalmazni, ezáltal egészségesebb
környezetet biztosítva a gyermekeknek. A csatolt árajánlatban szereplő költségeket alapítványi
pénzből, saját költségvetésből és az „Óvodák és iskolák a környezetvédelemért” pályázat
támogatásából szeretnék finanszírozni.

Kérem a T. Bizottságot, hogy az Intézmény kérelmében szereplő pályázati cél módosításához járuljon
hozzá.

Budapest, 2013. április 26.
Martos Dániel s.k.
elnök

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy
1. a 452/2012. (XII.13.) határozatában foglalt táblázat alábbi sorát a következők szerint
módosítja:

AZ INTÉZMÉNY
NEVE, CÍME

TERVEZETT
KÖLTSÉG

IGÉNYELT
ÖSSZEG

TÉMAKÖR

TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

Epres Óvoda
IX. Epreserdő u. 10.

340.000,-

300.000,-

Műfüves udvar kialakítása

150.000,-

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. december 20-án kelt támogatási
szerződés …/2013 sz. előterjesztésben foglalt tartalommal történő módosításáról és annak
aláírásáról.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: dr. Bácskai János, polgármester

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest,
Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006,
képviseli: a kötelezettségvállalásra vonatkozó 2/2012.(III.2.) sz. Polgármesteri és Jegyzői
Együttes Intézkedésben foglaltak alapján Temesiné Apollónia Aranka irodavezető), mint
Támogató,
másfelől Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő u. 10, képviseli Szundyné Ihász Erzsébet
óvodavezető, továbbiakban: Támogatott) között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata „Óvodák és Iskolák a
környezetvédelemért” című pályázata keretében, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság a 452/2012. (XII.13.) sz. határozatában 150.000,- Ft támogatást
nyújtott a Támogatott részére.
2./ A Támogatott képviselőjének kérelmére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsága a
/2013. számú határozatával a pályázati támogatás felhasználásának célját műfüves udvar
kialakítására módosította.
3./ A fent nevezett pályázat módosításának megfelelően a Szerződő Felek között 2012.
december 20. napján létrejött támogatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak
szerint módosítják:
A Szerződés I. 2.) pontja vonatkozásában a Szerződő Felek a pályázati támogatás célját
műfüves udvar kialakítására módosítják.
4./ A Támogatási Szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan
formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
5./ A Támogatási Szerződés jelen módosítással együtt érvényes.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló –
többször módosított – 1959. évi IV. törvény (Ptk.) valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Készült 4 eredeti példányban, két oldal terjedelemben, amelyből három eredeti példány a
Támogatót, egy eredeti példány pedig a Támogatottat illeti meg.

Budapest, 2013.

Temesiné Apollónia Aranka
irodavezető
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzat
Támogató

Pénzügyi ellenjegyző:

Nyeste-Szabó Marianna
pénzügyi iroda vezetője

Szundyné Ihász Erzsébet
óvodavezető
Epres Óvoda
Támogatott

