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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/5202-5/2012/IV.
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 6-ai
ülésén tárgyalta a sportról és annak támogatási rendszeréről szóló 25/2009.(XII. 04.). számú
önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet egyik fontos eleme a „sportoló nemzet” támogatása
érdekében az utánpótlás nevelés kiemelt támogatása. E cél elérése érdekében Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága (a továbbiakban: HÜB) a
127/2011. (IV. 19.) sz. határozatában a 12/2011.(IV. 11.) számú rendelet 9. § (1) bekezdései alapján a
kerületi sport utánpótlás nevelés támogatására pályázatot hirdetett. A pályázat célja a „sportoló
nemzet” koncepció fontos és kiemelt elemének, az utánpótlás nevelés elősegítésének ösztönzése volt.
A Ferencvárosi Torna Club (a továbbiakban: FTC) több szakosztályára vonatkozóan adott be az
utánpótlás nevelő munkájának támogatására pályaművet.
A HÜB 182/2011.(V.31.) számú határozatában 20 millió Ft támogatást ítélt meg az FTC számára.
A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötésére 2011. július 08-án került sor.
A támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1. pontja alapján a Támogató - Önkormányzat
20.000.000,- Ft egyszeri pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott - FTC részére. A támogatás célja az
FTC szakosztályi utánpótlás nevelés támogatása volt. A Szerződés 2. pontja tartalmazza a pénzügyi
elszámolás rendjét.
Az FTC elszámolásával kapcsolatosan az alábbi pénzügyi problémák merültek fel
1. A Szerződés III. 1. pontja alapján csak a Támogatott - FTC nevére kiállított számlákkal ténylegesen
felmerült, igazolhatóan a támogatás céljának megfelelő költségek vehetők figyelembe.
Az FTC a támogatási összegből azonban az utánpótlásedzők javadalmazását is biztosította, amely
bérek az FTC különböző szakosztályainál kerültek kifizetésre - 2.365.136.- Ft összegben.
A számviteli bizonylatok ez esetben az adott szakosztály nevére szólnak, ezért ezek a bizonylatok nem
felelnek meg a Támogatási szerződésben rögzített feltételeknek.
2. Az FTC másik elszámolási problémája, hogy 1.930.000.- összegről megfelelő bizonylattal nem
rendelkezik. A Ferencvárosi Torna Club az FTC férfi kézilabda szakosztály részére előlegként átadott
2.000.000 Ft-ot, azonban erről a szerződésnek megfelelően nem tudnak elszámolni. Az összeg
visszaigénylését a Támogatott – FTC megkezdte.
Az FTC levélben azzal a kéréssel fordult a Humán Ügyek Bizottságához, hogy a fenti összeg
visszafizetésétől szíveskedjen eltekinteni, ugyanakkor a szerződés határidejének kitolásával
engedélyezze a kérdéses összeg 2012. évben történő felhasználását.
A Humánszolgáltatási Iroda véleménye szerint a 4.295.136.-Ft támogatási összeggel a Támogatottnak
mindenképpen el kell számolnia Önkormányzatunk felé.
Javasoljuk a Támogatási szerződés elszámolási határidejének módosítását úgy, hogy a Támogatott
köteles a támogatást kizárólag a szerződésben meghatározott cél megvalósítására felhasználni 2012.
december 31. napjáig.
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy az előterjesztés alapján hozza meg döntését.
Budapest, 2012. október 30.
Varga József s.k.
alpolgármester
Melléklet:
-FTC kérelem
-Támogatási szerződés
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail: jozsefvarga@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt,
hogy a Ferencvárosi Torna Club kérelmének helyt ad.

Határidő: 2012. november 7.
Felelős: Varga József alpolgármester

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt,
hogy felkéri a Polgármester Urat a 2011. július 08-án kötött támogatási szerződés módosítására azzal a
tartalommal, hogy a Támogatott a 2011. évi költségvetés 3622. számú költségvetési sorának terhére
megállapított támogatást 2012. december 31-ig használhatja fel, és a felhasználásról 2013. január 30-ig
köteles elszámolni.
Határidő: a támogatási szerződés módosítására: 2012. november 25.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

