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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Humán Ügyek Bizottsága 132/2014. (VI.25.) számú határozatában döntött a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: FESZGYI) részére – az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú „Szociális és
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére – 430.000,- Ft összegű támogatás nyújtásáról a
Gyermekek Átmenti Otthona által Borsosberénybe szervezett 2014. évi nyári táborozatás költségeinek
(utazási,- szállás-, étkeztetési- és programköltség) biztosítása vonatkozásában.
A hivatkozott HÜB határozat értelmében az Önkormányzat és a FESZGYI között 2014. július 07-én
támogatási szerződés került megkötésre.
A támogatási szerződés 2.3. a) pontja alapján a FESZGYI köteles a támogatást a támogatási
szerződésben meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatos kiadásokra felhasználni
2014. július 7. napjától 2014. július 31. napjáig.
A FESZGYI igazgatója 2014. augusztus 28. napján kérelemmel fordult a Humán Ügyek

Bizottságához, melyben a támogatási szerződésben meghatározott kiadások felhasználására
vonatkozó időszak kezdőnapjának 2014. július 1. napjára történő módosítását kérelmezi.
Kérelmének indoka, hogy a táboroztatás eredeti költségvetése tartalmazta az étkezéshez kapcsolódó
költségeket, azonban az élelmiszer beszerzésére és gépjárművel a tábor helyszínére történő szállítására
már a gyermekek táboroztatásának megkezdése előtt sor került.
Amennyiben a támogatás felhasználására vonatkozó időszak nem kerül módosításra, a támogatási
összeg étkeztetésre fordított része vonatkozásában a FESZGYI részéről visszafizetési kötelezettség áll
elő.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.
Melléklet: A FESZGYI igazgatójának kérelme
Budapest, 2014. szeptember 10.
Mezey István s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy
1./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága között a Gyermekek Átmenti Otthona
által Borsosberénybe szervezett 2014. évi nyári táborozatás költségeinek biztosítása tárgyában
- HÜB 132/2014. (VI.25.) sz. határozat alapján - létrejött támogatási szerződésben
meghatározott felhasználási időszak kezdő időpontjának 2014. július 1. napjára történő
módosítását.
Határidő: 2014. szeptember 16.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2./ felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatási szerződésmódosítás megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Melléklet

