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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 304/2020. (VI.16.) számú
önkormányzati határozat alapján támogatási szerződést (a továbbiakban: támogatási szerződés) kötött
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Deák Tanulmányi Ösztöndíj
Közalapítványával (a továbbiakban: Közalapítvány).
A Közalapítvány Alapító Okiratában rögzítettek szerint, a Ferencvárosban lakó tehetséges, de anyagi
okok miatt tanulmányaikat folytatni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű 6-14 éves gyermekek,
15-18 éves fiatalok és 19-25 éves ifjúkorúak tanulmányait támogatja, javítva ezzel életkilátásaikat,
valamint megalapozza jövőbeni társadalmi helyzetüket.
A támogatási szerződés 3.3. pontja szerint a Közalapítvány köteles a támogatás összegét a
közalapítványokra vonatkozó számviteli szabályok alapján a bevételei között nyilvántartani, cél
szerinti felhasználásról részletesen beszámolni, azt a Ferencvárosi Képviselő-testület felé
előterjeszteni, valamint erről a kerületi közvéleményt tájékoztatni.
A Közalapítvány kuratóriumának elnöke eljuttatta az Önkormányzat részére a Közalapítvány 2020.
évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A
benyújtott beszámoló alapján a 12.500.000.- forint támogatási összeg teljes egészében felhasználásra
került.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3932.
”Deák Alapítvány” során 12.500.000,- forint áll rendelkezésre a Közalapítvány részére.
A 2021. évre vonatkozó előirányzat felhasználása érdekében szükséges a Támogatási Szerződés
megkötése azon célból, hogy a pályázatot elnyert tanulók részére a támogatás folyósítása zavartalanul
történhessen a 2021. évben is.
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 hatályos költségvetési rendelet 3932. ”Deák Alapítvány”
költségvetési soron e célra elkülönített keretösszeg rendelkezésre bocsátásához képviselő-testületi
döntés szükséges.

Az előterjesztéshez mellékelem a Támogatási Szerződés tervezetet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Mellékletek: 1. számú melléklet Tartalmi beszámoló a Kuratórium 2020. évi munkájáról
2. számú melléklet Támogatási szerződés-tervezet
3. számú melléklet Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet
4. számú melléklet Független könyvvizsgáló jelentés

Budapest, 2021. június 30.
Baranyi Krisztina h.
polgármester
Reiner Roland s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Ferencváros Önkormányzatának Deák Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi
tevékenységével összefüggésben elfogadja …./2021. számú előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti Tartalmi beszámolót a Kuratórium 2020. évi munkájáról, valamint a …./2021. számú
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági
mellékletet a 12.500.000,- Ft támogatási összeg felhasználásáról.
Határidő: 2021. július 6.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2.
jóváhagyja és megköti a Ferencváros Önkormányzatának Deák Tanulmányi Ösztöndíj
Közalapítvánnyal a 2021. évre vonatkozó támogatási szerződést a …./2021. számú
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

