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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Képviselő-testület 203/2016. (VI.16.)
számú határozata alapján támogatási szerződést kötött a Ferencvárosi „deák” Közalapítvánnyal (a
továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány alapító okiratában rögzítettek szerint, a Ferencvárosban élő tehetséges, de anyagi
okok miatt tanulmányaikat folytatni nehezen tudó, szociálisan hátrányos helyzetű 6-14 éves
gyermekek, 15-18 éves fiatalok és 19-25 éves ifjúkorúak tanulmányait támogatja, javítva ezzel
életkilátásaikat, valamint megalapozza jövőbeni társadalmi helyzetüket.
A támogatási szerződés 3.1. pontja alapján a Közalapítvány köteles a támogatás összegét 2017.
március 31. napjáig felhasználni. A támogatási szerződés nevezett szakaszát érintően a Közalapítvány
nevében Klujber Róbertné kérelmet nyújtott be (1. számú melléklet), melyben előadja, hogy a
Közalapítvány által bonyolított pályázati rendszer pénzügyi fedezetének folyamatos biztosítása
érdekében a támogatás összege felhasználásának határidejét 2017. május 31. napjára kívánja
módosítani.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződés módosítása külön költségvetési
fedezetet nem igényel, a támogatási összeg kifizetése az előzőekben megtörtént.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és
átadása, így a támogatási szerződés megkötését megelőzően a képviselő-testület jóváhagyta a
támogatási szerződés tervezetét, melynek módosítását jelen előterjesztés 2. számú melléklete
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára.
Mellékletek:

1. számú melléklet: Kérelem
2. számú melléklet: Támogatási szerződés módosításának tervezete

Budapest, 2017. február 2.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

„A”
Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. a .../2017. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kérelem alapján jóváhagyja
a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány vonatkozásában a 2016. július 28. napján kelt
támogatási szerződés módosítását a …/2017. számú előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2017. február 16.
Kállay Gáborné alpolgármester

2. felkéri a Polgármester Urat a támogatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 nap
Kállay Gáborné alpolgármester
„B”
Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy nem támogatja a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2016. július 28–án kelt támogatási
szerződés módosítására vonatkozó kérelmét.
Határidő:
Felelős:

2017. február 16.
Kállay Gáborné alpolgármester

1. számú melléklet
Budapest, IX.kerület Ferencváros Önkormányzat
Dr. Bácskai János polgármester úr
TÁRGY:
KÉRELEM
DEÁK Közalapítvány Támogatás
elszámolási határidő módosítása

Tisztelt Polgármester Úr,
Az alapítvány részéről kérnénk a Polgármester urat, hogy a Deák Közalapítvány elszámolási időpontját
március 31. helyett 2017. május 31-re módosítani szíveskedjen.
Az Alapítvány 2017. évben két olyan pályázatot is kiírásra kerül –az elmúlt évek kiírási pályázataihoz
hasonlóan – melynek lezárása és kifizetése (teljesítése) 2017.év május hónapra esik. Mindkét pályázat
- Deák Emlékérem, és Nyári táborozás (Boglárlelle) pályázati támogatása – finanszírozási kerete az
elszámolást érintő 2016.évi pénzügyi keretre vonatkozik. Így ezen pályázatok finanszírozása már nem
biztosítható – mivel lezárt elszámolást követő kifizetéseket jelent - így az említett pályázatok
finanszírozására nem lenne lehetőség.
Kérem a Polgármester urat, hogy támogassa kérelmünket, miszerint a elszámolás határideje 2017.
május 31-re módosuljon.
2017. január 31.

Tisztelettel

Klujber Róbertné
Deák Közalapítvány
kuratóriumi elnök

2. számú melléklet
Támogatási szerződés módosítása
(tervezet)
amely létrejött egyrészről:
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (10912 Budapest, Bakáts tér 14.) a továbbiakban Támogató – képviseletében dr. Bácskai János polgármester,
másrészről:
a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) - a továbbiakban Támogatott
– képviseletében Klujber Róbertné a kuratórium elnöke,
a továbbiakban együtt Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (II. …...)
határozata alapján:
Előzmények:
Szerződő Felek kijelentik, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testület 203/2016. (VI.16.) számú határozata alapján 2016. július 28. napján támogatási
szerződést (a továbbiakban támogatási szerződés) kötöttek egymással.
1. Szerződő Felek a támogatási szerződést a Támogatott 2017. január 31. napján benyújtott kérelme
alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
2. A Támogatási Szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„3.1. A Támogató által nyújtott támogatást kizárólag az 1. pontban írt célkitűzéseinek
eléréséhez 2016.01.01. és 2017.05.31. között használja fel.”
3. A Támogatási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
4. Jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezési az irányadóak.
5. Szerződő Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Budapest, 2017.

…………………………………………
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának képviseletében
dr. Bácskai János polgármester
P.H.
Pénzügyi ellenjegyző:

………………………………
Nyeste – Szabó Marianna
irodavezető

………………………………………
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány
képviseletében
Klujber Róbertné elnök
P.H.

