
Iktató szám: 285/2011.

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011.december 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat kulturális pályázat alapján alapítványok részére történő kifizetés jóváhagyására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Készítette: dr. Tolnai Marianna

Előzetesen tárgyalja: 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József 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 Képviselőtestület!

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testületének Humán 
Ügyek  Bizottsága  a  2011.  november  8-ai  ülésén  a  HÜB 292/2011.(XI.08.)  határozatában 
döntött  a  Ferencvárosban  működő  civil  szervezetek,  alapítványok,  magánszemélyek  és 
alkotócsoportok művészeti- és kulturális tevékenységének támogatása érdekében meghirdetett 
meghívásos kulturális pályázat ügyében. 

A  meghívásos  pályázaton  két  alapítvány  (Ars  Nova  Sacra  Énekegyüttes  Alapítvány, 
MIMOSZ Alapítvány)  is  részt  vett.  A Humán  Ügyek bizottsága  által  kijelölt  javaslattevő 
munkacsoport (Illyés Miklós, Takács Máriusz, dr. Gáspár László) javaslatot tett a pályázat 
eredményére vonatkozóan, melyet  a HÜB 292/2011.(XI.08.) határozatával jóváhagyott.  Az 
alapítványok által igényelt és a részükre jóváhagyott támogatási összeget az alábbi táblázat 
tartalmazza. 

Pályázó 
kért  
támogatás

Bizottság által javasolt  
támogatási összeg

ADVENTI programok támogatási kérelme
1. Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány 420.000 Ft 300.000,- Ft
2. MIMOSZ Alapítvány 200.000 Ft 100.000,- Ft
Alapítványi kérelem – összesítés 620.000 Ft 400.000,- Ft

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglaltak alapján a Képviselő-testület  át  nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi 
források átvétele, illetve átadása, így a támogatási összeg kifizethetősége érdekében a Tisztelt 
Képviselő-testületnek kell azt jóváhagynia.

Fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a két alapítvány részére a 
támogatási összeg átadását.

Budapest, 2011. december 15.

 Formanek Gyula s.k.

   alpolgármester

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET 
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ALPOGÁRMESTERE



Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy jóváhagyja  az alábbi  alapítványok  részére  a  Humán Ügyek  Bizottsága  által  javasolt 
támogatási  összeg  átadását,  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  támogatási  szerződések 
megkötéséről gondoskodjon.
 

Pályázó
Bizottság által megítélt támogatási összeg

1. Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány 300.000,- Ft
2. MIMOSZ Alapítvány 100.000,- Ft

Összesen 400.000,- Ft

Felelős: polgármester
Határidő: döntést követő 8 napon belül


