Iktató szám: 72/2014.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére

Tárgy:

Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi
költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló
elfogadására

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda
Dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Humán Ügyek Bizottsága, 2014. április 23.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Vabrik Györgyi s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X

A döntéshez egyszerű
minősített

Normatív
Hatósági
Egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
Igen
Nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Ügyiratszám: Kp/7126-5/2014/VI.
Tisztelt Képviselő-testület!
A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján
74.000.000,- Forint - azaz hetvennégymillió forint - támogatásban részesült, melyet a
Belügyminisztérium több részletben utalt át Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata számára.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) 2013.
június 27-én - központi költségvetési támogatás tárgyában - támogatási szerződést kötött a
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal. A támogatási összeg kifizetése a támogatási
szerződés megkötését követően a 2/2013. (II.19.) számú 2013. évi költségvetési rendelet 3961
számú soráról történt.
A támogatás célja a támogatási szerződés I./2. pontjában foglaltak alapján:
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (továbbiakban: Támogatott) szakmai
programmegvalósításának és működésének támogatása volt.
A támogatási szerződés II. 2. a), b) pontja alapján a Támogatott köteles:
a) az elnyert támogatást kizárólag a szerződés I. 2.) pontjában meghatározott cél
megvalósításával kapcsolatos kiadásokra felhasználni;
b) a támogatást 2013. január 1. – 2013. december 31. között felhasználni
A támogatási szerződésben foglaltak szerint a Támogatott köteles:
„a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2014. január
31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a Támogató részére, amelyet a
Támogatóhoz kell benyújtania.”
A Támogatott a támogatási összeg felhasználására vonatkozó beszámolót Hivatalunkhoz
benyújtotta. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése megtörtént.
(A benyújtott beszámoló teljes terjedelemben megtekinthető a Pénzügyi Irodán, mivel annak
terjedelme meghaladja a 600 oldalt)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján döntsön
a határozati javaslatról.
Budapest, 2014. április 2.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a 2013. évben a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény 2. számú mellékletének IV. 2. pontja alapján 74.000.000,- forint
támogatásban részesített MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány pénzügyi és szakmai
beszámolóját.
Határidő: 2014. április ..
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

