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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a
gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.
Beregszász Önkormányzatunk testvérvárosa. A település lakóinak az elmúlt időszakban
számos nehézséggel kell szembenézniük. A településen elszaporodott kóbor kutyák egyre
nagyobb problémát jelentenek az ott élők számára. A helyzet megoldása érdekében
folyamatban van egy állatmenhely létesítése, melyet részben külső anyagi források
bevonásával kívánnak finanszírozni.
Ehhez kíván segítséget nyújtani a „Kárpátaljai Panoráma” Kulturális Alapítvány, mely
szervezet elnöke, Babják Zoltán azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunk felé, hogy az
állatmenhely létesítését, beüzemelési költségeit támogassuk.
A kérés – tekintettel Beregszász testvérvárosunkhoz való szoros kötődésére – támogatható,
ezért Önkormányzatunk által, a 3423 „Testvérváros kapcsolatok” keret terhére 250.000 forint
összegű támogatást javasolok megítélni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Budapest, 2015. március 13.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
A. változat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „Kárpátaljai Panoráma” Kulturális Alapítvány részére 250.000 Ft támogatást
nyújt a Beregszász Megyei Jogú Városban létesülő állatmenhely létesítése és beüzemelése
céljára és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
B. változat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt,
hogy nem nyújt támogatást a „Kárpátaljai Panoráma” Kulturális Alapítvány részére.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

