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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.  
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Ügyiratszám: Kp/18163-5/2012/IV. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Karaván Művészeti Alapítvány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 

2010. évi CLXIX. törvény, továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 5.§-a alapján 7.500.000,- forint 

támogatásban részesült, melyet a Belügyminisztérium utalt át a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata számára.  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. május 31-én –állami 

támogatás tárgyában- támogatási szerződést kötött a Karaván Művészeti Alapítvánnyal. A 

támogatási összeg kifizetése a Belügyminisztérium utalását és a támogatási szerződés 

megkötését követően az 5/2011. (II.28.) számú 2011. évi költségvetési rendelet 3795. számú 

soráról történt. 

A támogatás célja az V. kategóriába sorolt nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázata 

alapján a 2011.évi programjának megvalósítása volt. 

 

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 2011. január 1. – 2011. december 31. között felhasználni, a támogatás 

felhasználása során Támogatóval együttműködni, és Támogatót a támogatás jelen 

szerződésben meghatározott időpontban történő felhasználását akadályozó bármely 

okról azonnal értesíteni; 

 

A támogatási szerződés II. 2. e) pontja alapján a Támogatott köteles:  

 

e) a támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2012. január 

31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a Támogató részére, amelyet a 

Támogatóhoz kell benyújtania. 

 

A Támogatott a támogatási összeg felhasználására vonatkozó beszámolót Hivatalunkhoz 

benyújtotta. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése megtörtént. 

(A benyújtott beszámoló megtekinthető a Pénzügyi Irodán.) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján fogadja 

el az előterjesztésben említett beszámolót. 

 

 

Budapest, 2012. június 15. 

 

                        Dr. Bácskai János s.k.                                      

                                                                                                        polgármester 
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Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a 2011. évben a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. 

évi CLXIX. törvény, továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 5.§-a alapján 7.500.000,- forint 

támogatásban részesült Karaván Művészeti Alapítvány beszámolóját.  

 

Határidő: 2012. június 26. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 


