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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága 2014. évben a
HÜB 87/2014. (V.14.) számú határozatában 240.000,- Ft támogatást nyújtott az Esély Közösségi
Egyesület (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 33/a., képviselője: Kozma Orsolya) számára a 2014.
évi hatályos költségvetési rendelet 3922. számú sorának terhére.
A megkötött támogatási szerződés 1.2. pontja alapján a támogatás célja az Esély Közösségi Egyesület
Tanoda-programjának finanszírozása volt.
Az Esély Közösségi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) a benyújtott beszámoló alapján a támogatási
szerződésében foglalt célt megvalósította, de nem a pályázatában foglalt költségvetés szerint. Az
Egyesület képviselője kérelemmel fordult a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Polgármesteréhez, hogy a HÜB 87/2014. (V.14) számú határozata alapján megítélt 240.000,- Ft
támogatás elszámolása vonatkozásában a 102.936,- Ft összegű visszafizetési kötelezettséget elengedni
szíveskedjen, mivel a támogatási szerződésben foglalt cél megvalósult.
Az Egyesület képviselője arról tájékoztatta a Polgármester Urat, hogy a költségvetésben szereplő
tételeket egyéb külső (pályázati) forrásból fedezték. Az Egyesület szerződésmódosítást nem
kezdeményezett. A fent említett összeget az Egyesület a fenntartásukhoz szükséges eszközökre és
munkabérre használta fel. Amennyiben a fenti összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettsége
keletkezik Egyesületnek, abban az esetben az Egyesület további működése ellehetetlenülne, vagyis a
Ferencvárosi Tanoda és a Ferencvárosi Biztos Kezdet Gyerekház fenntartása a továbbiakban nem lenne
biztosítható.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak, valamint a mellékelt kérelem alapján
döntsön a határozati javaslatról.
Melléklet:
- Esély Közösségi Egyesület kérelme
Budapest, 2015. november 12.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottsága úgy dönt, hogy részben, 137.064,- Ft azaz százharminchétezer-hatvannégy forint
összegben fogadja el az Esély Közösségi Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját, és felkéri
Polgármester Urat, hogy a pályázati költségvetésnek nem megfelelően felhasznált 102.936,- Ft azaz
százkettőezer-kilencszázharminchat forint összeg Önkormányzat részére történő visszafizettetése
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Melléklet

