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Ügyiratszám: Kp/15659-3/2012./IV         
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága a HÜB 
208/2011. (VII.05.) számú határozatában - a 2011. évi költségvetési rendelet 3673. számú „Pályázati 
támogatások” sorának terhére - bruttó 1. 400.000.- Ft támogatást ítélt meg a Trió Kulturális Bt. - 
Sanyi és Aranka Színház részére, színházi bemutató megvalósítása céljából.  
A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötésére 2011. augusztus 3-án került 
sor, és 2011. augusztus 25-én átutalásra került a támogatási összeg is a Támogatott részére. 
 
A támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) I.1.) pontja alapján a Támogató - Önkormányzat a 
Humán Ügyek Bizottságának HÜB 208/2011. (VII.05.) számú határozatban meghatározott célokra 
bruttó 1. 400. 000.- Ft egyszeri pénzügyi támogatást nyújtott a Támogatott- Trió Kulturális Bt. –
Sanyi és Aranka Színház részére. A támogatás célja színházi bemutató megvalósítása, a Crane és 
Kirchknopf „Underdogs” című darabjának bemutató költségeinek támogatása. 
 
A Szerződés II.2. b.) pontja alapján a támogatást az átutalást követően 2011. december 31-ig kellett 
felhasználnia a Támogatottnak, és a Szerződés II.2. f.) pontja szerint a Támogatott kötelezettsége volt 
legkésőbb 2012. január 31-ig beszámolót készíteni a támogatási összeg felhasználásáról. A Trió 
Kulturális Bt. - Sanyi és Aranka Színház a Szerződésben előírt határidőre nem nyújtotta be 
beszámolóját. 
Lukáts Andor, Támogatott képviselője 2012. február 28-án a Humán Ügyek Bizottsága Elnökéhez 
kérelmet nyújtott be, amelyben a támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítását kérte, 
tekintettel arra, hogy a tavalyi-pályázati évben nem sikerült megvalósítania a támogatási szerződésben 
vállalt programot, mert a támogatási összeg kevésnek bizonyult a támogatott cél megvalósításához, és 
nem sikerült a hiányzó összeget más forrásból pótolnia.  
Kérelmében leírta továbbá, hogy az elszámolási határidő elkerülte a figyelmét.  
A Humán Ügyek Bizottsága 2012. március 21-én elbírálta Lukáts Andor kérelmét, és az alábbi 
határozatot hozta: 
A Humán Ügyek Bizottsága az alábbi határozatot elutasítja: 
„A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a Trió Kulturális Bt. –Sanyi és Aranka Színház 
(Támogatott) kérelmét elutasítja tekintettel arra, hogy a Humán ügyek Bizottsága a 2011. évi 
költségvetés 3673. számú „Pályázati Támogatások” sorának terhére megállapított támogatásból (a 
Támogatott nem teljesített szerződésszerűen – nem valósult meg a színházi esemény, nem számolt el, 
nem értesítette a Támogatót a felhasználást akadályozó bármely okról) és felkéri  a Polgármester urat, 
hogy intézkedjen a támogatási összeg visszafizetéséről. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester”  
 
A fenti idézett határozat értelmében a Bizottság elutasítja az elutasító kérelmet, de érdemben nem 
rendelkezik a támogatás felhasználására vonatkozólag. 
  
A fent leírtak miatt kérem, hogy a bizottság fogadja el a határozati javaslatokat. 
 
Budapest, 2012. május 9. 
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Határozati javaslatok: 
 

1.) A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy a HÜB 101/2012.(III.21.) számú határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 
2.) A Humán Ügyek Bizottsága a Trió Kulturális Bt. – Sanyi és Aranka Színház (Támogatott) 
kérelmének helyt ad. Felkéri a polgármestert a 2011. augusztus 3-án kötött támogatási szerződés 
módosítására azzal a tartalommal, hogy a Támogatott a 2011. évi költségvetés 3673. számú „Pályázati 
Támogatások” sorának terhére megállapított támogatást 2012. december 31-éig használhatja fel, és a 
felhasználásról 2013. január 31-éig köteles elszámolni. 
 
Határidő: a támogatási szerződés módosítására: 2012. június 15. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
 


