
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 106/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25.-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint az 
alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára 

 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
   
Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  Normatív 

  Hatósági 

 X Egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

Igen X 

Nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján 135.900.000,- Forint - azaz 

százharmincötmillió-kilencszázezer forint - támogatásban részesült, mely  több részletben került 

átutalásra a  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára.  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) 2016. június 17-én - 

központi költségvetési támogatás tárgyában - támogatási szerződést kötött a MÁV Szimfonikusok Zenekari 

Alapítványával (továbbiakban: Alapítvány). A támogatási összeg kifizetése a támogatási szerződés 

megkötését követően a 6/2016. (II.23.) számú 2016. évi költségvetési rendelet 3961. számú soráról történt. 

A támogatás célja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú 

mellékletének IV.2. pontja, továbbá a 2016. június 17-én kelt támogatási szerződés alapján az Alapítvány 

művészeti és létesítménygazdálkodási célú működési támogatása.  

Az Alapítvány a 2016. évi központi költségvetési támogatási összeg felhasználására vonatkozó beszámolót 

Hivatalunkhoz benyújtotta. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése megtörtént. A beszámoló 

szakmailag és pénzügyileg megfelelő. (A benyújtott beszámoló nagy terjedelmére tekintettel megtekinthető 

a Pénzügyi Irodán.) 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

testületét, hogy fogadja el az Alapítvány 2016. évi központi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolóját.  

 

Az Alapítvány a 2017. évben a művészeti és működési tevékenységéhez a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján 

135.900.000,- Forint - azaz százharmincötmillió-kilencszázezer forint - támogatásban részesül. 

 

A központi költségvetési támogatás folyósítása a 6/2017. (II.20.) számú 2017. évi költségvetési rendelet 

3961. számú sorának terhére történik.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatokról. 

 

 

 

 

Budapest, 2017. május 10. 

 

Kállay Gáborné s.k. 

              alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. 

számú mellékletének IV. 2. pontja alapján 135.900.000,- forint támogatásban részesített MÁV 

Szimfonikusok Zenekari Alapítványa pénzügyi és szakmai beszámolóját.  

 

Határidő: 2017. május 25. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa részére Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján 135.900.000,- Forint - azaz 

százharmincötmillió-kilencszázezer forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3961. számú sorának terhére, és felkéri a polgármester urat, 

hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.   

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


