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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2013.
(V.16.) számú határozatában - a 2013. évi költségvetési rendelet 3972. számú sorának terhére
1.100.000.- Ft támogatást ítélt meg a Savaria Barokk Zenekar Alapítvány részére.
A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötésére 2013. július 24-én került sor.
A támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1. pontja alapján a Támogató 1.100.000,- Ft
egyszeri pénzügyi támogatást nyújtott a Támogatott részére. A támogatás célja Ifjúsági kisopera
előadások a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban és Händel: Messiás című
oratóriumának előadása a Lónyay Református Gimnáziumban pályázati program finanszírozása
volt.
A Szerződés 2.2. a) pontja alapján a Támogatott köteles a támogatást kizárólag a szerződésben
meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatos – az általa benyújtott pályázatban
részletezett szakmai program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni 2013. december 31.
napjáig.
A Szerződés 2.2. e) pontja kimondja, hogy a Támogatott legkésőbb 2014. január 31. napjáig szakmai
és pénzügyi beszámolót köteles készíteni a Támogató részére.
Németh Pál a Savaria Barokk Zenekar Alapítvány kuratóriumi elnöke 2013. november 25-én kelt
levelében kérelemmel fordult Önkormányzatunk Humánszolgáltatási Irodájához, melyben a
támogatási összeg felhasználásának határidejét 2013. december 31. napjáról 2014. február 15.
napjára, illetve a beszámoló benyújtásának határidejét 2013. január 31. napjáról 2014. február 20.
napjára kérte módosítani. (1. számú melléklet)
A pályázati program Ifjúsági kisopera előadások megvalósítása a Patrona Hungariae Katolikus
Iskolaközpontban és Händel: Messiás című oratóriumának előadása volt a Lónyay Református
Gimnáziumban.
Németh Pál kuratóriumi elnök indoklása alapján a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont kérte az
Alapítványt, hogy az utolsó, decemberre tervezett kisopera előadást az iskola nagyon zsúfolt
Karácsony előtti programjai miatt halasszák el egy hónappal és január második felében kerüljön
megrendezésre. Így a decemberre tervezett előadást az Alapítvány 2014. január 20-a körüli időpontban
szeretné megvalósítani. Ez indokolja a támogatási összeg felhasználásának és a beszámoló
benyújtásának időpont módosulását, amely a támogatási szerződés módosítását teszi szükségessé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az említett indokok alapján engedélyezze a támogatási
szerződés módosítását a határozati javaslatnak megfelelően.

Budapest, 2013. december 2.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt a
Savaria Barokk Zenekar Alapítvány kérelmének helyt ad.
Határidő: 2013. december 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármester Urat a Savaria Barokk Zenekar Alapítvánnyal 2013. július 24-én kötött támogatási
szerződés módosítására azzal a tartalommal, hogy a Támogatott a 2013. évi költségvetés 3972. számú
„Pályázati támogatás” sorának terhére megállapított támogatást 2014. február 15. napjáig használhatja
fel, és a felhasználásról 2014. február 20. napjáig köteles elszámolni, továbbá a támogatás
felhasználásáról 2013. május 1. és 2014. február 15. közötti keltezésű, teljesítésű, a nevére kiállított
számlákkal számol el.
Határidő: a támogatási szerződés módosítására: 2013. december 20.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet

