
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

     Iktató szám: Sz-475/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2016. november 16 - i ülésére 
  
Tárgy:   Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződésének módosítása 

(3989 számú költségvetési sor) 
                            

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

Oláh Anna esélyegyenlőségi referens 
  
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 a 12/2016. (III.23.) sz. határozatával döntött az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 3989. számú során elkülönített 6.000.000-Ft keretösszeg 

– a helyi nemzetiségi önkormányzatok programjainak 2016. évi támogatására vonatkozó – pályáztatás 

útján történő szétosztásáról.  

A Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi témakörben pályázott: 

 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

neve Pályázati program  

 

Rendezvény 

összköltsége 

Pályázott 

összeg 

Ferencvárosi Ukrán 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

A független Ukrajna 25 éve –Ukrán 

Nemzetiségi Önkormányzat jubileumi 

rendezvényei 

 

 

400.000.- 400.000.- 

 

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

Bizottsága a KEN 38/2016.(V.18.) számú határozatában a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi 

Önkormányzat fent nevezett pályázati programjának megvalósítását 400.000.-Ft összegű 

támogatásban részesítette. A 2016. május 31-én aláírásra került támogatási szerződés 2. pontja a 

támogatási összeg felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

„2. A támogatás átutalása és a felhasználás módja 

2.2. Támogatott köteles: 

a) A támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott cél megvalósításával közvetlenül 

kapcsolatos kiadásokra felhasználni 2016. augusztus 01.– 2016. október 31. napja között;” 

 

A Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2016. október 26-án kelt levelében jelezte a 

Humánszolgáltatási Iroda felé, hogy a fent jelzett programot technikai problémák miatt a támogatási 

szerződésben meghatározott  időpontig nem tudták megszervezni, és kérelmében kérte a 

Humánszolgáltatási Iroda irodavezetőjétől  a felhasználási időszak 2016. december 31-re történő 

módosítását. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a felhasználási határidő 2016. december 31. napjára történő 

módosítása magával vonná az elszámolás határidejének 2017. január 31. napjára történő módosítását 

is. 

 

Tekintettel arra, hogy támogatási összeg felhasználási határideje 2016. október 31-én lejárt, ezért 

indokolt a mellékelt kérelemről dönteni.  

 

Kérem a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza 

meg döntését és támogassa a kérelmet. 

 

Melléklet:   
 

1.  számú melléklet: Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

  

 

 

Budapest, 2016. november „    „. 

 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



 
 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

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

Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat ….. számú 

előterjesztés szerinti kérelmét és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Ukrán 

Nemzetiségi Önkormányzat KEN 38/2016.(V.18.) számú határozat alapján megkötött támogatási 

szerződésében meghatározott felhasználási időszak záró napjának 2016. december 31. napjára, és az 

elszámolási határnap 2017. január 31. napjára történő módosításáról. 

 

Határidő: 2016. november 16. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

  



 
 

1. számú melléklet 
 

 


