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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ALPOLGÁRMESTER 

Ügyiratszám: Kp/13681-3/2012./IV         
 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
A Humán Ügyek Bizottsága a 149/2011. (V.17.) számú határozatában a Leövey Klára sí táborára 
160.000.-Ft támogatási összeget ítélt meg, az alábbi feltételekkel: 
 
I.  A támogatás átutalása és a felhasználás módja 

 
2. A Támogatott köteles:  

 
a.) az elnyert támogatást kizárólag a szerződés I. pontjában meghatározott cél 

megvalósításával kapcsolatos – az általa benyújtott pályázatban részletezett 
szakmai program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni.  

b.)  a támogatást  2011. szeptember 01. - 2011. december 31.-e között felhasználni. 
 
A Leövey Klára Gimnázium a 2011. évi sí tábori elszámolásához 2012. évi számlát csatolt. 
A Pénzügyi Iroda állásfoglalása szerint az oktatási intézmény által benyújtott számla így nem 
felel meg Támogatási szerződésben foglaltaknak.  
 
Felhívom a Bizottság figyelmét, hogy amennyiben a Támogatott nem tud megfelelő módon 
elszámolni a támogatási összeggel, úgy kötelezhető az odaítélt támogatási összeg 
visszafizetésére. 
 
Tájékoztatom a Bizottságot, hogy az elmúlt évek során az iskola mindig határidőre elszámolt 
a Diáksport pályázati támogatási összegekkel, s hogy a Humán Ügyek Bizottsága dönthet 
úgy, hogy a Leövey Klára Gimnáziummal még 2011-ben megkötött Támogatási Szerződést 
meghosszabbítja, és e szerződésben újabb elszámolási határidőt megjelöl. 
Javasolom, hogy a Bizottság hosszabbítsa meg a Leövey Klára Gimnáziummal megkötött 
2011.évi sí tábori Támogatási Szerződést. 
 
 
Mellékletek:  
- Leövey Klára Gimnázium kérelme 
- Pénzügyi Iroda levele 
 
 
Budapest, 2012. május 9. 
                        Formanek Gyula s.k.                                    
                                                                                                     alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 
 



 
                                             

Határozati javaslat I: 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy  a Leövey Klára Gimnáziummal megkötött 2011. évi sí tábori pályázati Támogatási szerződést az  
alábbi feltétellel módosítja: 
 
II.  A támogatás átutalása és a felhasználás módja 
 

2. A Támogatott köteles:  
 

a.) az elnyert támogatást kizárólag a szerződés I. pontjában meghatározott cél 
megvalósításával kapcsolatos – az általa benyújtott pályázatban részletezett 
szakmai program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni.  

b.)  a támogatást 2011. január 01 – 2012. január 31-e között felhasználni,  
f.) a felhasználást követő 30 napon belül, de  legkésőbb 2012. május 31-ig elszámolni 

a Pénzügyi Iroda felé. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 
 
 

Határozati javaslat II. 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy nem fogadja el a Leövey Klára Gimnázium 2011. évi sí tábori elszámolását és kötelezi az 
intézményt, hogy a megítélt 160.000Ft-os pályázati támogatást 2012. május 31-ig fizesse vissza az 
Önkormányzat bankszámlaszámára. 

 
 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 

 
  
 
 
 



 
 
Ügyiratszám: Kp/13681-1/2012./IV 
Ügyintéző: Völgyesi Attila 

Tárgy:  Leövey K. Gimnázium diáksport 
elszámolása 

 

Pénzügyi Iroda 
Nyeste Marianna irodavezető 
nyeste@ferencvaros.hu 
 
Helyben 
 

Tisztelt Nyeste Marianna! 
 
A 2011. évi Diáksport pályázat elbírálása során a Humán Ügyek Bizottsága 149/2011.(V.17.) számú 
határozata alapján a Leövey Klára Gimnázium iskolai sítáborának megrendezéséhez 160.000.-Ft 
önkormányzati támogatásban részesült. 
Az intézmény az elszámolásához az Eurobus Travel Service KTt. – a jelen levél mellékleteként - 
megtalálható számláját kívánja benyújtani. 
 
A mellékelt számla kapcsán nem egyértelmű számunkra: 

1. a mellékelt számla sorszáma: ET-000087/2011 
A számla sorszáma szerintünk mindig azonos a kiállítás évével. 

2. a számla kiállításának dátuma ugyanakkor: 2012. 02.13. 
 

Az oktatási intézménnyel megkötött együttműködési szerződés tartalmazza, hogy a támogatott a 
támogatás felhasználásáról a 2011. január 1. és 2011. december 31. között, a nevére kiállított 
számlákkal számol el, melyből csak a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának 
megfelelő költségek vehetők figyelembe. 
 
Szakmai állásfoglalást szeretnénk kérni a Pénzügyi Irodától, hogy a Leövey Klára Gimnáziumnak a 
levélben mellékelt számlája megfelel e az önkormányzat pénzügyi  elszámolási követelményeinek. 
 
Melléklet:  
- Leövey Klára Gimnázium kérelme 
-Eurobus Travel Service KTt. számlája 
 
Budapest, 2012. február 28. 
 

Tisztelettel: 
 
Dr. Gáspár László 

                   irodavezető 
 
A dokumentum elektronikus úton való megküldéséhez hozzájárulok. 
 
Budapest, 2012. február 28. 
 
 

Dr. Gáspár László 
                   irodavezető 
 
 
Ügyintézés helye: 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

Humánszolgáltatási Iroda 
Oktatási, Kulturális és Sport Csoport 

1091 Budapest, Üllői út 45.  
Tel.: 215-1077/384; Fax: 217-7105, email: humanszolg@ferencvaros.hu 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-18 h, kedd-csütörtök: 8-16h , péntek: 8-12 h 

BUDAPEST FŐVÁROS IX.  KERÜLET  
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI I RODA  



Melléklet:  

 



 

 

 
 
 
 
 



             

Cím: Bp.1092 Üllői út 45.  Üi: Gálné Farkas Erika Tel.:215-1077/337 

 
 
Humánszolgáltatási Iroda 
Dr. Gáspár László irodavezet ő 
részére 
 
 
Helyben 
 
Tisztelt Dr. Gáspár László! 
 
 
 
A Leövey Klára Gimnázium diáksport elszámolásával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom. 
 
A támogatási szerződés 2.b. pontja alapján a támogatást 2011. január 1 – 2011. december 31. között 
lehet felhasználni. 
Az elszámolásként benyújtott számlán a kiállítás dátuma 2012.02.13., a számlából nem derül ki az 
utazás ( azaz a teljesítés) pontos időpontja.  
 
Amennyiben a sí tábort az iskola 2012. évben valósította meg, nem állítható ki és fogadható el olyan 
számla amin a teljesítés 2011.12.10, ezáltal nem számolható el az előző évi támogatáshoz. 
 
Ilyen esetben a bizottság hatásköre, hogy döntsön arról, hogy engedélyezi-e a támogatottnak, hogy a 
támogatás összegét később használhassa fel. Amennyiben engedélyezi, úgy szerződést kell 
módosítani, és akkor elfogadható a számla. 
 
 
Fentiek alapján kérem, hogy a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2012. április 10. 
 
 
 
                                               Tisztelettel: 
 
 
                                                                                   Nyeste Marianna 
                                                                                       irodavezető 
 
 
 
 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

Polgármesteri Hivatala 
Pénzügyi Iroda 


