
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

    
Iktató szám: 265/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14.-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi 

beszámolóinak elfogadására (alapítványok)  
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester    
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Kelemen Miklós civilreferens, Humánszolgáltatási Iroda 
   
Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2017. december 13. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  dr. Tóth Tamás 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! 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 2016. évben a KEN 15/2016. (III. 23.) számú 

határozatában kulturális tevékenységek támogatására pályázati felhívást írt ki civil szervezetek 

(egyesületek, alapítványok), gazdasági társaságok, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek 

és magánszemélyek számára, a 2016. évi 6/2016. (II.23.) hatályos költségvetési rendelet ezen célra 

elkülönített költségvetési előirányzatai terhére.   
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja 

értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és 

átadása, amely rendelkezés alapján a támogatott alapítványok pályázati támogatásának 

vonatkozásában Képviselő-testületi döntés volt szükséges.  
 

A megkötött támogatási szerződések vonatkozó szakasza alapján a támogatottak a támogatási összeg 

felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2017. május 15. napjáig szakmai és pénzügyi 

beszámolót voltak kötelesek készíteni a támogató részére. A támogatás felhasználását alátámasztó 

elszámolások Hivatalunkhoz beérkeztek. A beszámolók szakmai és pénzügyi ellenőrzése folyamatos.  

A pályázati kiírás alapján a 2017. április 30. és május 15. elszámolási határidejű elszámolások 

beérkezésüket követően szakmai és pénzügyi ellenőrzésre kerülnek, melyek Képviselő-testületi 

elfogadására későbbiekben kerül sor. 
 

Az alábbi táblázatokban szereplő Támogatottak – egy szervezetet leszámítva – a támogatást a 

támogatott pályázati tartalomnak megfelelően használták fel és a pénzügyi elszámolás a szerződésnek 

megfelelően megtörtént.  

(A benyújtott beszámolók nagy terjedelmükre tekintettel nem kerülnek mellékelésre, azok 

megtekinthetők a Humánszolgáltatási Irodán.) 
 

A Képviselő-testület 171/2016. (V.19.) számú határozata alapján kulturális tevékenységek pályázati 

támogatásában részesített alapítványok - pénzügyi és szakmai ellenőrzést követően - elfogadásra 

javasolt beszámolói a következők: 
 

Alapítványok 2016.évi pályázati program 

2016. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

Bakelit Multi Art Center Alapítvány The Talent képzőművészeti kiállítás 2016 

200.000,- Ft 

Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány Tárt Kapuval a Ferencvárosban 
500.000,- Ft 

Írott Szó Alapítvány 
Írók a katedrán – Rendhagyó irodalomórák 

a Ferencvárosban 400.000,- Ft 
 

A fenti táblázatban szereplő Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány nem használta fel a teljes támogatási 

összeget. A fel nem használt 1.069,- Ft összeget az Alapítvány visszafizette az Önkormányzat részére. 
 

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

javaslatban foglaltakról.  
 

Budapest, 2017. december 5. 
 

Kállay Gáborné s.k. 

          alpolgármester  



 

Határozati javaslat 

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

elfogadja a 171/2016. (V.19.) számú határozata alapján támogatásban részesített, alábbi táblázatban 

szereplő kulturális tevékenységek pályázati támogatásában részesített alapítványok beszámolóit. 

 

Költségvetési 

sor 
Alapítványok 

2016. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

3972 Bakelit Multi Art Center Alapítvány 
200.000,- Ft 

3972 Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 
498.931,- Ft 

3972 Írott Szó Alapítvány 
400.000,- Ft 

 

Határidő: 2017. december 14. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 


