
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

_6_. ~ · számú előte1jesztés 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére emlékmű állítására nyújtott 

támogatás elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Budapest-Kőbányai Református Egyházközség emlékmű állításának támogatásáról szó ló 
202/2017. (V. 25.) KÖKT határozatával 1 170 OOO Ft összegü támogatást biztosított a 
Budapest-Kőbányai Refom1átus Egyházközség (a továbbiakban: Református Egyházközség) 
részére támogatási szerződés keretében a Gergely utca és az Ihász utca sarkán felál lítandó 
emlékmű elkészítési munkálataira. 

Az Önkom1ányzat a támogatási szerződésben rögzítette a támogatás célját, felhasználhatóságá t, 
az elszámolásra vonatkozó kötelezettségeket, az elszámolás módját és idejét. 

Szilágyi-Sándor András református lelkipásztor, a Refonnátus Egyházközség képvise l őj e 

pontosan, a támogatási szerződésben rögzített módon számolt el a támogatási összegge l. Az 
elszámolás az előterjesztés 2. melléklete. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 31/2011. 
(IX. 23.) önkormányzati rend~let 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatás i 
Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. január J~-- '-' 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



J. melléklet az előte,~jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

... ./2018. (1. 23.) határozata 
a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség részére emlékmű állítására nyújtott 

támogatás elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Budapest-Kőbányai Református 
emlékrnü állítására nyújtott támogatásának elszámolását elfogadja. 

Képviselő-testü I eténck 
Egyházközség részére 
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