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      Iktató szám: Sz-293/2013. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Humán Ügyek Bizottsága 

2013. június 5-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 2012. évi támogatásokra vonatkozó beszámolók 

elszámolások elfogadására 
 
Előterjesztő:     dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:   Szilágyi Imre csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda 
 Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
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.  
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BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  IIXX..  KKEERRÜÜLLEETT  FFEERREENNCCVVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  

Ügyiratszám: Kp/3289-2/2013/IV. 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. évben 
a HÜB 152/2012. (V.16.) számú határozatában 120.000,- Ft támogatást nyújtott a Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége (POFOSZ) (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 36., képviselője: Dégi András) 
számára, az 7/2012. (II.21.) számú 2012. évi költségvetési rendelet 3922. számú sorának terhére.   
A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja a „POFOSZ IX. kerületi 
alszervezetének támogatása – Jobb jövőért az áldozatok és hőseink méltatása által”című 
pályázati program volt. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. évben 
a HÜB 151/2012. (V.16.) számú határozatában 250.000,- Ft támogatást nyújtott A Tan Kapuja 
Buddhista Egyház (székhely: 1098 Budapest, Börzsöny u. 11., képviselője: Mireisz László) számára, 
az 7/2012. (II.21.) számú 2012. évi költségvetési rendelet 3921. számú sorának terhére.   
A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja Házikonferenciák, 
Buddhista gyerekfoglalkozások, Buddhista gyerektábor, Őszi egészségnap finanszírozása volt. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. évben 
a HÜB 151/2012. (V.16.) számú határozatában 850.000,- Ft támogatást nyújtott az Örökimádás 
Templomigazgatóság (Örökimádás Lelkészség) (székhely: 1091 Budapest, Üllői út. 77., 
képviselője: Szeidel Péter) számára, az 7/2012. (II.21.) számú 2012. évi költségvetési rendelet 3921. 
számú sorának terhére.   
A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja Evangéliumi és szociális 
misszió a IX. kerületben pályázati program volt. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. évben 
a HÜB 153/2012. (V.16.) számú határozatában 600.000,- Ft támogatást nyújtott a Ferencvárosi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 23., képviselője: Arndorfer 
Teréz) számára, az 7/2012. (II.21.) számú 2012. évi költségvetési rendelet 3993. számú sorának 
terhére.   
A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja Hagyományőrző Svábbál 
2012., Nemzetiségi Kavalkád finanszírozása volt. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. évben 
a HÜB 151/2012. (V.16.) számú határozatában 900.000,- Ft támogatást nyújtott a Ferencvárosi 
Főplébánia (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 13., képviselője: Szabon Gábor) számára, az 7/2012. 
(II.21.) számú 2012. évi költségvetési rendelet 3921. számú sorának terhére.   
A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja Plébániai hittanosok 
táboroztatása, idősek programjainak finanszírozása volt. 
 
A Ferencvárosi Főplébánia a tervezett két nyári tábor helyett, 1 nyári tábort és két őszi tábort 
valósított meg. A költségtervben a táborokra tervezett összegeket is átcsoportosította. A nyári táborra 
megjelölt 300.000.- Ft helyett 383.891.- Ft-ot, a másik nyári táborra tervezett 400.000.- Ft helyett a két 
őszi táborra 171.178.- Ft-ot költött a Főplébánia. A támogatás célja ezekkel a módosulásokkal 
megvalósult. A pályázatban megjelölt további programok a pályázatnak megfelelően alakultak.    
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2012. évben 
a HÜB 153/2012. (V.16.) számú határozatában 375.000,- Ft támogatást nyújtott a Ferencvárosi 
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., képviselője: Hartyányi 
Jaroszlava) számára, az 7/2012. (II.21.) számú 2012. évi költségvetési rendelet 3999. számú sorának 
terhére.   
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A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja Hagyományos „Sevcsenko 
napok” budapesti központi rendezvénye-2012., „Forrás” Országos Ukrán Anyanyelvi Vers-és 
Prózamondó Verseny volt. 
 
A Sevcsenko Napok hagyományőrző rendezvény 2012. március 24-én került megrendezésre, ezért a 
Sevcsenko Est fellépő művészeinek étkeztetéséről szóló, 2012. április 04-ei keltezésű, bruttó 180.000.- 
Ft értékű számla a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben megjelölt időszakon kívülre 
esik. A számla így nem fogadható el. 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött Támogatási Szerződés 3.1. pontja alapján Támogatott a támogatás 
felhasználásáról 2012. május 1. és december 31. között a nevére kiállított számlákkal (bérjellegű 
kiadások esetén megbízási szerződéssel, számfejtési bizonylattal) számol el, melyből csak a 
ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek vehetők figyelembe. 
 
A megkötött támogatási szerződések 2.2. a) pontja szerint a Támogatottak kötelesek:  
 

„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 megkötött támogatási szerződések 3.1. pontja alapján: 
 
3.1. Támogatott a támogatás felhasználásáról 2012. május 1. és december 31. között a nevére kiállított 
számlákkal (bérjellegű kiadások esetén megbízási szerződéssel, számfejtési bizonylattal) számol el, 
melyből csak a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségek vehetők 
figyelembe. 
 
A 2012. évben megkötött támogatási szerződés alapján a Támogatott a támogatási összeg 
felhasználásáról beszámolót köteles készíteni. A támogatások felhasználására vonatkozó beszámolók 
Hivatalunkhoz beérkeztek. A beszámolók szakmai és pénzügyi ellenőrzése megtörtént. 
 
A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ), A Tan Kapuja Buddhista Egyház, 
Örökimádás Templomigazgatóság (Örökimádás Lelkészség) a teljes támogatási összeggel 
elszámoltak esetükben javaslom a szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadását. 
 
A Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében 532.958.- Ft rendeltetésszerűen a 
támogatás céljának megfelelően került felhasználásra, a megmaradt 67.042.- Ft 2013. május 14-én 
visszafizetésre került, így nevezett pályázó esetében is javaslom a beszámoló elfogadását. 
 
A beszámolók ellenőrzése során a Ferencvárosi Főplébánia és a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat esetében a korábban bemutatott észrevételek merültek fel, esetükben csak részben 
javaslom a szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadását valamint javaslom, hogy a támogatott 
pályázatból nem megvalósított programok esetében a fel nem használt illetve más programra 
felhasznált vagy a támogatási időszakon kívülre eső megvalósított program esetében a felhasznált 
összeg Önkormányzatunk részére visszafizettetésre kerüljön. 
(A benyújtott beszámolók megtekinthetőek a Humánszolgáltatási Iroda, Intézményfelügyeleti 
Csoportjánál.) 
 
A londoni olimpia előtt Harcsa Zoltán ökölvívó egyedi támogatási kérelemmel kereste meg 
Önkormányzatunkat, hogy a sportolói felkészülését anyagiakkal támogassa a kerület. Harcsa Zoltán 
ekkor még a Telepy Károly Testnevelés Szakosított Iskola tanulója volt. A Humán Ügyek Bizottsága 
a 311/2011.(XI.29.) számú határozatában a 3622. számú költségvetési sorról 150.000.-Ft egyszeri 
pénzügyi támogatást ítélt meg a kérelmező számára. 
A támogatás megnevezése a következő képen szólt: Harcsa Zoltán ökölvívó felkészülési munkájának 
támogatása. Harcsa Zoltán a londoni olimpiai játékon ökölvívásban 75 kg-os súlycsoportban az 
5. helyet szerezte meg. 
 
Harcsa Zoltán ezt követően, 2012. január 31-ig nem tudott elszámolni a számára megítélt 150.000.-
Ft egyszeri támogatási összeggel. 
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A Humán Ügyek Bizottsága, tekintettel a sportoló szakmai sikereire, a HÜB 233/2012.(IX.06.) 
számú határozatában meghosszabbította az elszámolása határidőt 2013. január 31-ig. 
 
Mivel a támogatott a fent megjelölt, meghosszabbított határidőt sem tartotta be, a 
Humánszolgáltatási Iroda a KP/8096/2013/IV. iktatószámú levélben felszólította a támogatási 
szerződésben foglaltak teljesítésére. 
 
A HÜB 233/2012. (IX.06.) számú határozata értelmében Harcsa Zoltánnak a támogatást 2011. 
szeptember 01 – 2012. december 31-e között lehetett felhasználnia. 
 

A felszólítást követően az alábbi számlákat nyújtotta be a támogatott: 
 

Számla kiállító Bizonylatszám Számla kiállításának 
dátuma 

Számla 
tartalma 

Összege 

Peek & 
Cloppenburg 

5074/2012 2012.09.24. ruházat 64.970.- 

Grand Hotel 
Gallyatető 

K89008714/12 2012. 12.17. 2 napi ott 
tartózkodás 

17.310.- 

Van Graf Bt 0373/00007 2013.03.06. ruházat 15.990.- 
General Personal  5705978 2013.03.13. pulzusmérő 89.000.- 
Összesen:    187.270.- 

 
A HÜB 233/2012. (IX.06.) számú határozatában megjelölt időtartamra vonatkozóan az alábbi számlák 
felelnek meg: 
 

Számla kiállító Bizonylatszám Számla kiállításának dátuma Összege 
Peek & 
Cloppenburg 

5074/2012 2012.09.24. 64.970.- 

Grand Hotel 
Gallyatető 

K89008714/12 2012. 12.17. 17.310.- 

Összesen:   82.280.- 
 
Harcsa Zoltán a benyújtott számlák alapján 67.720.-Ft támogatási összeggel a HÜB 233/2012. 
(IX.06.) számú határozatában megjelölt időtartamra vonatkozóan nem tudott elszámolni. 
 
A támogatott által benyújtott számlák felhasználásban megfeleltek a támogatási szerződés eredeti 
tartalmának, ami Harcsa Zoltán ökölvívó felkészülési munkájának támogatása volt. 
 
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy a jelen előterjesztésben ismertetett észrevételek 
figyelembevételével döntsön a határozati javaslatban foglaltakról. 
 
Budapest, 2013. május 29. 
 
 

     dr. Bácskai János s.k.                                       
                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy elfogadja a HÜB 152/2012. (V.16.) számú határozata alapján 120.000,- Ft támogatásban 
részesített Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) beszámolóját. 
 
Határid ő: 2013. június 5.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy elfogadja a HÜB 151/2012. (V.16.) számú határozata alapján 250.000,- Ft támogatásban 
részesített A Tan Kapuja Buddhista Egyház beszámolóját. 
 
Határid ő: 2013. június 5.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy elfogadja a HÜB 151/2012. (V.16.) számú határozata alapján 850.000,- Ft támogatásban 
részesített Örökimádás Templomigazgatóság (Örökimádás Lelkészség) beszámolóját. 
 
Határid ő: 2013. június 5.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy elfogadja a HÜB 153/2012. (V.16.) számú határozata alapján támogatásban részesített 
Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 532.958.- Ft támogatási összegről szóló 
beszámolóját. 
 
Határid ő: 2013. június 5.     
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
5.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Főplébánia vonatkozásában a szakmai és pénzügyi beszámolót részben 
fogadja el és felkéri Polgármester Urat, hogy a támogatott pályázatból nem megvalósított programok 
esetében a fel nem használt illetve más programra felhasznált 254.782.-Ft összeg Önkormányzat 
részére történő visszafizettetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket 
 
Határid ő: 2013. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
6.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a szakmai és pénzügyi 
beszámolót részben fogadja el és felkéri Polgármester Urat, hogy a támogatott pályázatból a 
támogatási időszakon kívülre eső megvalósított program esetében a felhasznált 180.000.-Ft összeg 
Önkormányzat részére történő visszafizettetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket 
 
Határid ő: 2013. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
7.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy részben fogadja el Harcsa Zoltán pénzügyi elszámolását és felkéri Polgármester Urat, hogy a 
fel nem használt 67.720.-Ft összeg Önkormányzat részére történő visszafizettetése érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket 
 
Határid ő: 2013. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 


