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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
május 16.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati gazdasági társaságok- így
többek között a FESZOFE Nonprofit Kft. (továbbiakban: FESZOFE) 2012. évi beszámolóját
és 2013. évi üzleti tervét. A gazdasági társaság a sikeres működésének következményeképpen
82.908 e Ft-os eredménnyel zárta a 2012-es évet. Előbbiekre tekintettel a FESZOFE
működési támogatását az elért eredmény összegével csökkentette a Képviselő-testület,
mellyel egyidejűleg 162/2013. (VI.06.) számú határozatával 60 millió forintos fejlesztési
támogatást is biztosított a társaságnak a további hatékony és eredményes működés biztosítása
érdekében.
A fejlesztési támogatásra vonatkozó szerződést 2013. június 10-én került aláírásra, melyben a
Képviselő-testület döntésének megfelelően 2013. július 01.-2013. december 31.-e szerepelt,
mint felhasználási időszak.
Tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítása a szerződés szerint 2013. szeptember utolsó
napjaiban került átutalásra, a felhasználás a jogszabályoknak megfelelő beszerzési eljárások
lefolytatásnak időigényessége miatt a támogatási összeg felhasználása eddig mintegy 90%ban teljesült.
Az ügyben való döntés sürgősségét a tervezett fejlesztések megvalósíthatósága teszi
indokolttá.
Fentiek alapján annak érdekében, hogy a támogatási összeg felhasználása a fejlesztési
céloknak megfelelően megvalósulhasson, a felhasználási időszakot szükséges lenne 2014.
március 31-ig meghosszabbítani.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a FESZOFE munkájának eredményességét és a
fejlesztési források felhasználhatóságát az előterjesztés megtárgyalásával, és a határozati
javaslat elfogadásával támogatni szíveskedjen.

Budapest, 2013. december 10.
Sebők Endre s.k. ügyvezető
dr. Bácskai János felkérésére

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Ferencváros Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy
jóváhagyja a FESZOFE Nonprofit Kft-vel 2013. június 10-én kötött fejlesztési támogatási
szerződés …/2013 számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező módosítását.
Határidő: 2013.december 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám:
735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám:
12001008-00170290-00100006, képviseletében:dr. Bácskai János polgármester), mint a
közhasznú tevékenységek tekintetében a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért
felelősséget viselő szerv, a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató-és Ellátó kiemelkedően közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-890519, székhely: 1097 Budapest,
Gubacsi út 89., adószám: 18229329-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00173117-00800002,
képviseletében: Sebők Endre ügyvezető igazgató), a továbbiakban: Kft.
között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételekkel szerint:
1. Az Önkormányzat és a Kft. között 2013. június 10-én a Képviselő-testület 162/2013.
(VI.06.) számú határozatában foglaltak alapján támogatási szerződés (továbbiakban
Támogatási Szerződés) jött létre a Kft. fejlesztéseinek támogatása tárgyában.
2.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés 2. pontját közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
„2. Az Önkormányzat a Kft részére az 1. pontban meghatározott tevékenységének
hatékony ellátása céljából fejlesztési célú támogatásként 60.000.000.- Ft fejlesztési
támogatást nyújt, melyet 2013. július 1-től 2014. március 31-ig lehet felhasználni.”
3. A Szerződő Felek egyetértenek, hogy a jelen szerződésmódosítás a Támogatási Szerződés
többi pontját nem érinti.
4. A jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései
irányadók.
Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
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