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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
A TRIO Kulturális Közhasznú Nonprofit Betéti Társaság (a továbbiakban: Betéti Társaság) 
képviseletében Lukáts Andor igazgató 2014. július 11. napján kelt levelében támogatási 
kérelemmel kereste meg a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a 
továbbiakban: Önkormányzat) Humán Ügyek Bizottságát (melléklet). 
 
A levélben Lukáts Andor tájékoztatást ad arról, hogy az előző télen (2013/2014) színházi 
bérleményükben a pincehelyiség gázkészüléke – a gázszakértő, valamint a kéményseprő 
szerint - használhatatlan volt. Fentiek miatt az igazgatónak télen hőlégbefúvó eszközöket 
kellett bérelnie a színház fenntartása céljából. A hőlégbefúvó bérleti díja nagyban megterhelte 
a Betéti Társaság költségvetését, ezért fordultak a mellékletben csatolt kérelemmel az 
Önkormányzathoz. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy a Betéti Társaság kedvezményes 
bérleti díjú helyiséggel rendelkezik. Az Önkormányzat éves szinten 2 millió forintot 
meghaladó közvetett támogatást biztosít nevezett részére. 
 
Mivel a Betéti Társaság kedvezményes bérleti díjjal rendelkezik, így az Önkormányzat 
223/2012. (V. 17.) számú határozatára hivatkozva a Humánszolgáltatási Iroda 2012. október 
03. napján felvette a kapcsolatot együttműködési megállapodás megkötése céljából. Többszöri 
megkeresést (2012. december 11., 2013. január 09., 2013. január 16., 2013. április 07.) 
követően a Betéti Társaság jóváhagyta az együttműködési megállapodás-tervezetet. Ezt 
követően a Betéti Társaság aláírói jogkörrel rendelkező személye betegségre hivatkozva nem 
írta alá a megállapodás tervezetet. 2013. május 21. napján, majd 2013. szeptember 30. napján 
tett megkeresésre a Betéti Társaság a mai napig nem jelzett vissza, így az együttműködési 
megállapodás nem került aláírásra, valamint a 2 millió forint közvetett támogatás ellenében a 
Betéti Társaság vállalást nem tett az Önkormányzat felé. 
 
Amennyiben fentiek mellett a Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága hozzájárul a TRIO Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Betéti Társaság költségeinek utólagos támogatásához 106.680,- Ft 
összegben, úgy a forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. 
önkormányzati rendelet 3143. számú Szociális és Köznevelési feladatok című költségvetési 
sorának terhére biztosítható. 
 
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy a kérelem, illetve az előterjesztés alapján 
döntsön a TRIO Kulturális Közhasznú Nonprofit Betéti Társaság támogatásáról. 
 
Budapest, 2014. szeptember 10. 
 

 
Mezey István s.k. 

alpolgármester 
 



 
 

Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 
úgy dönt, hogy nem nyújt támogatást a TRIO Kulturális Közhasznú Nonprofit Betéti 
Társaság részére az általa bérelt színházi helyiség hőlégbefúvó berendezései bérleti díja 
költségeinek biztosítására. 

 
Határid ő: 2014. szeptember 16. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
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