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ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2016. június 29.-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és 

egyházi szervezetek, kulturális tevékenységek támogatása 
beszámolóinak elfogadására 

 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  

dr. Kelemen Miklós civilreferens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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 Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága 2015. évben a KEN 24/2015. (III.18.) számú határozatában pályázati felhívást írt ki civil 

szervezetek részére a 2015. évi 4/2015. (II.24) költségvetési rendelet ezen célra elkülönített 

5.000.000.-Ft-os keretösszeg terhére.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága 2015. évben a KEN 23/2015. (III.18.) számú határozatában pályázati felhívást írt ki az 

egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek részére a 2015. évi 4/2015.(II.24.) költségvetési 

rendelet ezen célra elkülönített 6.000.000.-Ft-os keretösszeg terhére.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága 2015. évben a KEN 22/2015. (III.18.) számú határozatában művészeti és kulturális 

tevékenységekre pályázati felhívást írt ki civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), gazdasági 

társaságok, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek és magánszemélyek számára a 2015. évi 

4/2015.(II.24.) költségvetési rendelet ezen célra elkülönített 18.500.000.-Ft-os keretösszegének 

terhére.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja 

értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és 

átadása, amely rendelkezés alapján a támogatott alapítványok vonatkozásában képviselő-testületi 

döntés szükséges, ezért az alábbi támogatottak között alapítványok nem szerepelnek. 

 

A megkötött támogatási szerződések vonatkozó szakasza alapján a támogatottak a támogatási összeg 

felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. április 30-ig, illetve 2016. május 15. napjáig 

szakmai és pénzügyi beszámolót kötelesek készíteni a támogató részére. A támogatás felhasználását 

alátámasztó elszámolások Hivatalunkhoz beérkeztek. A beszámolók szakmai és pénzügyi ellenőrzése 

folyamatos.  

 

Az alábbi táblázatokban szereplő Támogatottak a támogatást a támogatott pályázati tartalomnak 

megfelelően használták fel, és a pénzügyi elszámolás is a szerződésnek megfelelően történt.  

(A benyújtott beszámolók nagy terjedelmükre tekintettel a Humánszolgáltatási Irodán tekinthetők 

meg.) 

 

A pénzügyi és szakmai ellenőrzést követően az áttekintett beszámolókból az alábbiakat javasoljuk 

elfogadásra. 

 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a KEN 49/2015. (V.20.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített szervezetek civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, 

kulturális tevékenységet végző szervezetek) és magánszemély Támogatott elfogadásra javasolt 

beszámolói a következők: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Civil szervezetek 2015. évi pályázata: 

 

Szervezet 
2015.évi  

pályázati program 

2015. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

Mozgássérültek Budapesti 

Egyesülete 

„Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

Ferencvárosi Szervezetének Támogatása” 
100.000,- Ft 

 

Egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázata: 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 2015.évi pályázati program 

 

2015. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

  

Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt 

Plébánia 
”Nyári tábor Balinka 2015”, 

„Karácsonyi csomagok 2015”, 

„Kézműves foglalkozások”, 

„Játékos hittan 2015” 600.000,- Ft 

 

Kulturális tevékenységek 2015. évi pályázata: 

 

 2015.évi pályázati program 

2015. évi 

támogatási összeg 

(Ft) 

Budapesti Kamaraopera Nonprofit Kft. 

Ifjúsági kisopera előadások és 

karácsonyi hangverseny a Szent István 

Közgazdasági Szakközépiskolában 870.000,- Ft 

Erlin Galéria Alkotó és Előadó-

művészeti Nonprofit Kft. 

Erlin Galéria kiállítási programja 

2015.04.01 – 2016.04.15 500.000,- Ft 

 MAGÁNSZEMÉLY  

Füzes Gergely 
A kép eredete 200.000,- Ft 

 

 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatban foglaltakról.  

 

 

Budapest, 2016. június 20. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

  alpolgármester 

  



 

 

 
Határozati javaslat 

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/3/2015. (V.20.) 

számú határozata alapján civil szervezetek 2015. évi pályázati támogatásában részesített, alábbi civil 

szervezet beszámolóját. 
 

 

Szervezet 
2015. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

Mozgássérültek Budapesti 

Egyesülete 

„Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

Ferencvárosi Szervezetének Támogatása” 
100.000,- Ft 

 

Határidő: 2016. június 29. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/1/2015. (V.20.) 

számú határozata alapján egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek 2015. évi 

pályázati támogatásában részesített, alábbi egyházi jogi személy és egyházi szervezet beszámolóját. 

 

  

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 
2015. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

  

Budapest-Külsőferencvárosi Szent 

Kereszt Plébánia 

”Nyári tábor Balinka 2015”, „Karácsonyi 

csomagok 2015”, „Kézműves foglalkozások”, 

„Játékos hittan 2015” 
600.000,- Ft 

 
Határidő: 2016. június 29. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/5/2015. (V.20.) 

számú határozata alapján kulturális tevékenységek 2015. évi pályázati támogatásában részesített, 

alábbi szervezetek és magánszemély beszámolóját. 

 

 

egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2015. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

Budapesti Kamaraopera Nonprofit 

Kft. 

Ifjúsági kisopera előadások és karácsonyi 

hangverseny a Szent István Közgazdasági 

Szakközépiskolában 870.000,- Ft 
Erlin Galéria Alkotó és Előadó-

művészeti Nonprofit Kft. 
Erlin Galéria kiállítási programja 2015.04.01 – 

2016.04.15 500.000,- Ft 

Füzes Gergely A kép eredete 200.000,- Ft 
 

Határidő: 2016. június 29. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 


