
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 153/2015. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a 2014. évi alapítványi támogatások elszámolásának elfogadására  
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester    
 

Készítette:  Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    
Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2015. június 17.   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
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.  

 



Ügyiratszám: Kp/6568-2/2015/IV. 

 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben a 

133/2014. (V.15.) számú határozatában 450.000,- Ft támogatást nyújtott a Horizont Szociális 

Alapítvány számára a 2014. évi költségvetési rendelet 3922. számú sorának terhére.   

A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja „Családos tábor című 

pályázati program támogatása” volt. 

 

A 2014. évben megkötött támogatási szerződés alapján a Támogatott a támogatási összeg 

felhasználásáról beszámolót köteles készíteni. A támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló 

Hivatalunkhoz beérkezett. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése, továbbá a szükséges 

hiánypótlás megtörtént. A támogatási összegből 399.048.- Ft rendeltetésszerűen, a támogatás céljának 

megfelelően került felhasználásra. A fennmaradó 50.952.- Ft visszafizetésre kerül.  

(A benyújtott beszámoló nagy terjedelmére tekintettel a Humánszolgáltatási Iroda 

Intézményfelügyeleti Csoportjánál tekinthető meg.) 

 
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben a 

133/2014. (V.15.) számú határozatában 500.000,- Ft támogatást nyújtott a Lélekkel az Egészségért 

Alapítvány számára a 2014. évi költségvetési rendelet 3922. számú sorának terhére.   

A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja „Kiégés szűrés Ferencváros 

Iskoláiban” című pályázati program támogatása volt. 

 

A 2014. évben megkötött támogatási szerződés alapján a Támogatott a támogatási összeg 

felhasználásáról beszámolót köteles készíteni. A támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló 

Hivatalunkhoz beérkezett. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése, továbbá a szükséges 

hiánypótlás megtörtént. 

(A benyújtott beszámoló nagy terjedelmére tekintettel a Humánszolgáltatási Iroda 

Intézményfelügyeleti Csoportjánál tekinthető meg.) 

 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével hozza meg 

döntését. 

 

 

Budapest, 2015. június 10. 

 

 

  

 Kállay Gáborné s.k. 

  alpolgármester 



 

 

Határozati javaslat 

 

 

 

1.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 133/2014. (V.15.) számú határozata alapján 450.000,- Ft támogatásban részesített Horizont 

Szociális Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolóját 399.048.- Ft értékben fogadja el. 

 

Határidő: 2015. június 18. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a 133/2014. (V.15.) számú határozata alapján 500.000,- Ft támogatásban részesített 

Lélekkel az Egészségért Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

 

Határidő: 2015. június 18. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

 

 


