Iktató szám:130/2013.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2013. június 6-i ülésére

Tárgy:

A 2012. évben állami támogatásban részesített előadó-művészeti
szervezetek által benyújtott beszámolók elfogadása

Előterjesztő:

Dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

Szilágyi Imre csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Humán Ügyek Bizottsága 2013. 06.05.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
x

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/6122-2/2013/IV.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Karaván Művészeti Alapítvány a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, továbbá az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján
7.600.000,- forint támogatásban részesült, melyet a Belügyminisztérium utalt át a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2012. szeptember 17-én - állami
támogatás tárgyában - támogatási szerződést kötött a Karaván Művészeti Alapítvánnyal. A
támogatási összeg kifizetése a Belügyminisztérium utalását és a támogatási szerződés
megkötését követően a 7/2012. (II.21.) számú 2012. évi költségvetési rendelet 3961. számú
soráról történt.
A támogatás célja az V. kategóriába sorolt nemzetiségi színházak pályázata alapján a színház
2012. évi művészeti programjának megvalósítása, elsősorban új produkciók létrehozása,
működéssel kapcsolatos költségek finanszírozása volt.
A MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 7. számú melléklete, továbbá 27/2012.
(IV. 25.) NEFMI rendelet alapján 56.869.486,- forint támogatásban részesült, melyet a
Belügyminisztérium két részletben utalt át Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata számára.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2012. szeptember 18-án - állami
támogatás tárgyában - támogatási szerződést kötött a MÁV Szimfonikus Zenekari
Alapítvánnyal. A támogatási összeg kifizetése a Belügyminisztérium utalását és a támogatási
szerződés megkötését követően a 7/2012. (II.21.) számú 2012. évi költségvetési rendelet
3961. számú soráról történt.
A támogatás célja a Támogatási Szerződés I./2. pontjában foglaltak alapján:
- személyi jellegű kifizetések, tiszteletdíjak, így különösen a fellépő művészek, kisegítő
zenészek díjazása, a koncertszervezők tiszteletdíja, a külföldi fellépések napidíja és ezek
járulékai, a dolgozók minőségi munkájának ösztönző díjazása,
- hangversenyszervezéssel, turnéval kapcsolatos költségek,
- közvetítésekkel, hang- és képfelvételek készítésével, kiadásával kapcsolatos költségek,
- hangszerek beszerzésével, kölcsönzésével, állagmegóvásával kapcsolatos költségek,
- új zeneművek íratása, kottatár bővítése, állagmegóvása, kották digitalizálása,
- próbaterem, hangversenyterem fejlesztése, állagmegóvása,
- foglalkozás-egészségügyi kiadások, a zenekari munka speciális terheléseivel kapcsolatos
egészségkárosodások megelőzésének költségei,
- a munkavállalók szakmai képzésének, továbbképzésének költségei.
A támogatási szerződés II. 2. a), b) pontja alapján a Támogatott köteles:
a) az elnyert támogatást kizárólag a szerződés I. 2.) pontjában meghatározott cél
megvalósításával kapcsolatos – az általa benyújtott pályázatban részletezett szakmai
program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni;
b) a támogatást 2012. január 1. – 2012. december 31. között felhasználni

A támogatási szerződés alapján a Támogatott köteles:
„a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013. január
31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a Támogató részére, amelyet a
Támogatóhoz kell benyújtania.”
A Támogatottak a támogatási összeg felhasználására vonatkozó beszámolót Hivatalunkhoz
benyújtották. A beszámolók szakmai és pénzügyi ellenőrzése megtörtént.
(A benyújtott beszámolók megtekinthetőek a Pénzügyi Irodán.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján fogadja
el a beszámolókat.

Budapest, 2013. május 29.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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Határozati javaslat
1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja a 2012. évben a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény, továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján 7.600.000,- forint
támogatásban részesült Karaván Művészeti Alapítvány beszámolóját.
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2011. évi CLXXXVIII. törvény 7. számú melléklete, továbbá 27/2012. (IV. 25.) számú
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