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Támogatási Szerződés megkötése a Ferencvárosi „deák”
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/16489-2/2013/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere 2012. június
26. napján Támogatási Szerződést kötött a Ferencvárosi „deák” Közalapítvánnyal.
A Közalapítvány Alapító Okiratában rögzítette, hogy a Ferencvárosban élő tehetséges, de
anyagi okok miatt tanulmányaikat folytatni nehezen tudó, szociálisan hátrányos helyzetű 6-14
éves gyermekek, 15-18 éves fiatalok és 19-25 éves ifjúkorúak tanulmányait támogatja, javítva
ezzel életkilátásaikat, valamint megalapozza jövőbeni társadalmi helyzetüket.
A 2012. június 26. napján megkötött Támogatási Szerződés 2012.01.01. és 2012.12.31.
közötti időtartamra határozta meg a támogatás biztosítását.
Ezért szükséges új Támogatási Szerződés megkötése, hogy a pályázatot elnyert tanulók
részére a támogatás folyósítása zavartalanul történhessen a 2013. évben.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja
értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az államháztartáson
kívüli forrás átvétele, átadása, amely rendelkezés alapján a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi 2/2013. (II.19.) számú hatályos
költségvetési rendeletében a 3932 „deák” ösztöndíj költségvetési soron e célra elkülönített
keretösszegének felosztásához képviselő-testületi döntés szükséges.
Az előterjesztéshez mellékelem a Támogatási Szerződés tervezetet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Budapest, 2013. május 28.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

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

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. Támogatási Szerződést köt a Ferencvárosi „deák” Közalapítvánnyal a 2013. évi
2/2013. (II.19.) számú hatályos költségvetési rendeletében a 3932 „deák” ösztöndíj
költségvetési soron biztosított 11 000 000 Ft-ot, azaz: Tizenegymillió forint
felhasználására, a Közalapítvány alapító okiratában rögzített feladatainak
megvalósításához.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. Felkéri a Polgármester Urat a támogatási szerződés aláírására a …./2013. számú
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap a szerződés aláírására
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Melléklet
Támogatási Szerződés

amely létrejött egyrészről:
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (10912 Budapest, Bakáts tér
14.) - a továbbiakban Támogató – képviseletében dr. Bácskai János polgármester,
másrészről:
a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány (1092 Budapest, Bakáts tér 14.( - a továbbiakban
Támogatott – képviseletében Klujber Róbertné a kuratórium elnöke,
a továbbiakban együtt Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételekkel Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (VI.6.) határozata alapján:
1. A Támogató a 2013. évi költségvetés 3932. a”deák” ösztöndíj költségvetési sor terhére
11 000 000,-Ft, azaz: Tizenegymillió forint összegű támogatást biztosít, melyet
Támogatott az alapító okiratában rögzített feladatainak megvalósításához használhat
fel. Az alapító okirat jelen szerződés mellékletét képezi.
2. A Támogató a támogatást átutalással fizeti ki a Támogatott K&H banknál vezetett
10404072-40719771-00000000 számú bankszámlájára, az ezen szerződés aláírását
követő 30 napon belül.
3. A Támogatott vállalja, hogy:
3.1. A Támogató által nyújtott támogatást kizárólag az 1. pontban írt célkitűzéseinek
eléréséhez 2013.01.01. és 2013.12.31. között használja fel.
3.2. A működése során a vonatkozó egyéb jogszabályok szerint jár el.
3.3. Támogatott Köteles a támogatás összegét a Közalapítványokra vonatkozó
számviteli szabályok alapján a bevételei között nyilvántartani, és a 2013. évi
közhasznúsági jelentésével 2014. június 30-ig a cél szerinti felhasználásról
részletesen elszámolni, a Támogató Képviselő-testület felé előterjeszteni, valamint
erről a kerületi közvéleményt tájékoztatni.
4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
4.1. Ha a működési támogatást nem az 1. és a 3.1. pontokban írt célok szerint használja
fel, vagy a támogatási összeggel nem számol el tételesen, illetőleg nem számol be
az éves tevékenységéről a 3.3. pontban megjelölt határidőre, akkor a működési
támogatás teljes összegét köteles visszafizetni 30 napon belül a Támogatónak.
4.2. Ha a működési támogatás csak részben használta fel, akkor köteles visszafizetni a
támogatási összeg fel nem használt részét.
4.3. A Támogató jogosult ellenőrizni a működési támogatás felhasználását.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos,
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
6. A Szerződő Felek a jelen támogatási szerződést elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt 4 eredeti példányban írták alá.

Kelt: Budapest, 2013. június

……………………………………………..
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának képviseletében
dr. Bácskai János polgármester
P.H.

Pénzügyi ellenjegyző:

………………………………
Nyeste – Szabó Marianna
irodavezető

…………………………………..
Ferencvárosi „deák” Közalapítvány
képviseletében
Klujber Róbertné elnök
P.H.

