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      Iktató szám: Sz-407/2013. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Humán Ügyek Bizottsága 2013. október 2-i ülésére 

 
Tárgy:  Trió Kulturális Bt. pályázati támogatása vonatkozásában 

benyújtott beszámoló elfogadása 
 
Előterjesztő:     dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:   Szilágyi Imre csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda 
  
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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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Ügyiratszám: Kp/4588-9/2013/IV. 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2011. évben 
a HÜB 208/2011. (VII.05.) számú határozatában 1.400.000,- Ft támogatást nyújtott a Trió Kulturális 
Bt. – Sanyi és Aranka Színház (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Kevélyhegyi út 23-33., képviselője: 
Lukáts Andor ) számára, az önkormányzat 5/2011. (II.28.) számú 2011. évi költségvetési rendelet 
3673. számú sorának terhére.   
A megkötött támogatási szerződés I.2. pontja alapján a támogatás célja Színházi bemutató 
megvalósítása – a Crane és Kirchknopf „Underdogs” című darabja bemutató költségeinek a 
támogatása volt.  
 
A szerződés II.2. b.) pontja alapján a támogatást az átutalást követően 2011. december 31-ig kellett 
volna 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 a 
beszámolóját. 
 
Lukáts Andor, a Trió Kulturális Bt. képviselője 2012. február 28-án a Humán Ügyek Bizottsága 
Elnökéhez kérelmet nyújtott be, amelyben a támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítását 
kérte, tekintettel arra, hogy a 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 és kérte annak 
meghosszabbítását.  
 
A Humán Ügyek Bizottsága a HÜB 167/2012. (V.16.) számú határozattal a Trió Kulturális Bt. 
kérelmének helyt adott. 
 
A 2012. június 06-án kelt támogatási szerződés módosítása alapján a Támogatott a támogatást 2012. 
december 31-ig használhatta fel és legkésőbb 2013. január 31-ig volt köteles a beszámolót benyújtani. 
A támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló Hivatalunkhoz beérkezett. A beszámoló szakmai és 
pénzügyi ellenőrzése megtörtént. (A benyújtott beszámoló megtekinthető a Humánszolgáltatási Iroda, 
Intézményfelügyeleti Csoportjánál.) 
A hosszan elhúzódó szakmai és pénzügyi hiánypótlásokat követően megállapítható, hogy a támogatási 
összeg rendeltetésszerűen, a támogatás céljának megfelelően került felhasználásra. 
 
 
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el 
a Trió Kulturális Bt. beszámolóját. 
 
 
 
Budapest, 2013. szeptember 27. 
 
 

     dr. Bácskai János                                        
                                                                                                       polgármester h. 
                                                                                                  Formanek Gyula s.k. 
                                                                                                        alpolgármester 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, 
hogy elfogadja a HÜB 208/2011. (VII.05.) számú határozata alapján 1.400.000,- Ft támogatásban 
részesített Trió Kulturális Bt. – Sanyi és Aranka Színház beszámolóját. 
 
Határid ő: 2013. október 2.     
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 


