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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  Normatív 

  Hatósági 
 X Egyéb 

 
 
 
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.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
I. 
 

A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján 74.000.000,- Forint - azaz 
hetvennégymillió forint - támogatásban részesült, melyet a Belügyminisztérium  több részletben utalt 
át  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára.  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) 2013. június 
27-én - központi költségvetési támogatás tárgyában - támogatási szerződést kötött a MÁV 
Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal (továbbiakban: Alapítvány). A támogatási összeg kifizetése a 
támogatási szerződés megkötését követően a 2/2013. (II.19.) számú 2013. évi költségvetési rendelet 
3961 számú soráról történt. 
Az Alapítvány a 2013. évi központi költségvetési támogatási összeg felhasználására vonatkozó 
beszámolót Hivatalunkhoz benyújtotta. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése megtörtént. 
 
A fentiekre tekintettel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2014. április 24. napján tartott ülésén úgy döntött (58/2014. (IV.24.) számú határozat), hogy 
elfogadja a 2013. évben a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 2. számú mellékletének IV. 2. pontja alapján 74.000.000,- forint támogatásban részesített 
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány pénzügyi és szakmai beszámolóját.  
 
Az Alapítvány a 2014. évben is a művészeti és működési tevékenységéhez a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja 
alapján 114.400.000,- Forint - azaz száztizennégymillió-négyszázezer forint - támogatásban részesül. 
 
A központi költségvetési támogatás folyósítása a 6/2014. (II.18.) számú 2014. évi költségvetési 
rendelet 3961 számú sorának terhére történik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a 
határozati javaslatról. 
  
 
 

II. 
 

A Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai 2014. június 23-29. között 
kívánják megrendezni a XVI. Vonós és Zongora Mesterkurzust, amelyre 110 diák (zeneiskolástól a 
zeneakadémistáig) és 40 érdeklődő pedagógus és szülő jelentkezett szerte az országból.  
A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány levelében azzal a kéréssel fordult 
Önkormányzatunk felé, hogy járuljunk hozzá a zeneiskola kiemelkedően tehetséges 11 tanulójának a 
kurzuson való részvételéhez, tanulónként 20 000 forinttal, mely összeg a tanárok szakmai díját 
biztosítaná. 
 
Tekintettel arra, hogy a fenti rendezvény Ferencváros hírét öregbíti, ezért a polgármesteri feladatok 
ellátására elkülönített keret terhére a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány részére 220.000, 
- forint egyszeri pénzügyi támogatás nyújtását javaslom. 
 



A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi 
forrás átvétele és átadása. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására. 
 
 
 
Budapest, 2014. május 28. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

I. 
Határozati javaslat: 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján 
114.400.000,- Forint  - azaz száztizennégymillió-négyszázezer forint működési támogatást nyújt az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 3961 számú 
sorának terhére, és felkéri a polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról.   
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 

II. 
Határozati javaslat: 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 11 diákjának a 2014. június 23-29. között 
megrendezésre kerülő XVI. Vonós és Zongora Mesterkurzuson történő részvétele elősegítése céljából 
a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány részére - a tanárok szakmai díjának biztosítására 
- 220.000 Ft támogatást nyújt a 3209. számú „polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok” 
elnevezésű költségvetési sor terhére, és felkéri Polgármester Urat a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2014. június 20. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 


