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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2012.
(V.17.) számú határozatában - a 2012. évi költségvetési rendelet 3421. számú „Pályázati támogatás”
sorának terhére 500.000.- Ft támogatást ítélt meg a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány részére.
A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötésére 2012. július 16-án került sor.
A támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1. pontja alapján a Támogató 500.000,- Ft egyszeri
pénzügyi támogatást nyújtott a Támogatott részére. A támogatás célja a Gyógyfoglalkoztatásért
Alapítvány „Tárt Kapuval a Ferencvárosban” című program megvalósítása volt.
A Szerződés 2.2. a) pontja alapján a Támogatott köteles a támogatást kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatos – az általa benyújtott pályázatban
részletezett szakmai program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni 2012. december 31.
napjáig.
A Szerződés 2.2. e) pontja kimondja, hogy a Támogatott legkésőbb 2013. február 28. napjáig
szakmai és pénzügyi beszámolót köteles készíteni a Támogató részére.
Anginé Szántó Ibolya a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány kuratóriumi titkára 2012. december 10-én
kelt levelében kérelemmel fordult Önkormányzatunk Humánszolgáltatási Irodájához, melyben a
támogatási összeg felhasználásának határidejét 2013. május 31. napjára, az elszámolás határidejét
pedig 2013. június 30. napjára kéri módosítani.
A pályázati felhívás és a Szerződés szerint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső
határideje - a kulturális tevékenységek támogatása esetében - 2013. február 28.
Az Alapítvány által benyújtott pályázat alapján a támogatás felhasználásának kezdete 2012. május 1.,
a támogatási összeg teljes felhasználásának határideje 2012. december 31. volt.
A pályázati program a Tárt Kapu Galéria májustól - decemberig tartó kulturális tevékenységeire
fókuszált. A projekt fő célja, hogy a Tárt Kapu Galéria és a kerület lakosai között elinduljon egy
termékeny kommunikáció, hogy a kerület lakosai részesüljenek a Galéria nyújtotta lehetőségekből,
programokból. Anginé Szántó Ibolya véleménye szerint a Tárt Kapu Galéria lehetőséget teremtene a
hazai együttműködéseknek, és nemzetközi színvonalra emelné, európai kapcsolatrendszerbe ágyazná a
magyarországi art brut - outsider művészetet és az ehhez kapcsolódó széleskörű munkát.
Anginé Szántó Ibolya kuratóriumi titkár indoklása szerint a program megnyitójának dátuma előre nem
látható, az Alapítványon kívül álló okok miatt elhúzódott. A Hőgyes Endre utcában lévő Galéria
átépítési munkái jelenleg is folyamatban vannak, a sajtótájékoztatót januárra, az átadást február
hónapra tervezik. Mivel a pályázati összeget főleg a már megnyílt Tárt Kapu Galéria programjaira
igényelte az Alapítvány, ezért szeretnék a támogatási összeg felhasználásának határidejét módosítani
2013. május 31. napjára (elszámolás 2013. június 30.), annak érdekében, hogy a programokat a Tárt
Kapu Galériában valósíthassák meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a támogatási szerződés módosítását a
határozati javaslatnak megfelelően.
Budapest, 2013. január 22.
Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel: 210-6506 Fax: 210-6901 e-mail: polgarmester@ferencvaros.hu

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt
1.) a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány kérelmének helyt ad.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2.) Felkéri a Polgármestert a 2012. július 16-án kötött támogatási szerződés módosítására azzal a
tartalommal, hogy a Támogatott a 2012. évi költségvetés 3421. számú „Pályázati támogatás”
sorának terhére megállapított támogatást 2013. május 31. napjáig használhatja fel, és a
felhasználásról 2013. június 30. napjáig köteles elszámolni.
Határidő: a támogatási szerződés módosítására: 2013. február 28.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

