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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
évben a 185/2014. (VI.05.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2014-2018 években, évi
50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint támogatást biztosít a Ferencvárosi Torna Club
részére a 3692. számú „FTC támogatása” költségvetési sor terhére.
A megkötött támogatási szerződés 1. pontja alapján a támogatás célja:
a. Ferencvárosi testkultúra javítása, az iskolai amatőr és tömegsport sporttevékenység
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
b. minőségi sporteredmények elérése érdekében a szakosztályok utánpótlás nevelési
tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
c. a lakosság részére nyitott „testmozgást biztosító” sportrendezvények megszervezése.
A 2014. év június 17. napján megkötött és 2015. év február 11. napján módosított támogatási
szerződés alapján a Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról beszámolót köteles
készíteni.
A támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló (szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás) Hivatalunkhoz beérkezett. A beszámoló sportszakmai és pénzügyi ellenőrzése,
továbbá a szükséges hiánypótlás megtörtént. A támogatási összegből 49.816.357,- Ft
értékben nyújtott be a támogatási szerződés keretén belül elszámolható kiadásokra
vonatkozó bizonylatokat, így 183.643 Ft-ot vissza kell fizetnie Önkormányzatunknak.
(A teljes pénzügyi elszámolás és az elszámolt bizonylatok megtekinthetőek a Pénzügyi
Irodán.)
A támogatás összefoglaló pénzügyi felhasználását az 1. számú melléklete tartalmazza, ami
bemutatja a támogatásból felhasznált összegek jogcímeit. Az előterjesztés 2. számú
mellékletét képezi az FTC benyújtott szakmai beszámolója.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az elszámolás ügyében dönteni szíveskedjen.
Budapest, 2015. október 08.
Tisztelettel:
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) a Ferencvárosi Torna Club-nak a 2014. évi támogatási szerződésével összefüggésben
benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolóját 49.816.357,- Ft értékben elfogadja.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 183.643 Ft Ferencvárosi Torna Club általi
visszafizetését követően a 2015. évi támogatási szerződést megkösse.
Határidő: visszafizetést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

