
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

    
Iktató szám: 49/2021. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. október 14-i  

rendes ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására 
 

Előterjesztő:  Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:  Humánszolgáltatási Iroda 
   
Előzetesen tárgyalja: 

Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2021. október 13. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Molarovits s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

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 Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 2020. évben a KOEN 

27/2020. (II. 27.) számú határozat 1. pontjában kulturális tevékenységek támogatására, valamint a 

KOEN 27/2020. (II.27.) számú határozat 3. pontjában az egyházi jogi személyek és szervezetek 

részére, pályázatot írt ki az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) 

önkormányzati rendelet ezen célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére. 

 

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 támogatott alapítványok pályázati támogatásának vonatkozásában 

Képviselő-testületi döntés volt szükséges.  

 

A megkötött támogatási szerződések vonatkozó szakasza alapján a támogatottak a támogatási összeg 

felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. április 30., valamint 2021. május 15. napjáig 

szakmai és pénzügyi beszámolót voltak kötelesek készíteni Ferencváros Önkormányzata részére. A 

támogatás felhasználását alátámasztó elszámolások az alábbi pályázók vonatkozásában Hivatalunkhoz 

beérkeztek. 

 

A pályázati kiírás, valamint a támogatási szerződés alapján a beszámolók beérkezésüket követően 

szakmai és pénzügyi ellenőrzésre kerültek. 

 

Az alábbi táblázatokban szereplő támogatottak a támogatást a támogatott pályázati tartalomnak 

megfelelően használták fel és a pénzügyi elszámolás a szerződésnek megfelelően megtörtént.  

(A benyújtott beszámolók nagy terjedelmükre tekintettel nem kerülnek csatolásra, azok megtekinthetőek 

a Humánszolgáltatási Irodán.) 

 

A Képviselő-testület 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján pályázati támogatásában részesített 

alapítványok beszámolói közül az alábbiakat javasolom elfogadásra: 

  



 

Kulturális tevékenységet folytató szervezetek esetében: 

 

 

Alapítvány 
2020. évi  

pályázati program 

 

2020. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. 
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 

”2B Alapítvány programja” 

 700.000,- Ft 

2. 

A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány 

Mozart: Missa Brevis c. művének 

nyilvános előadása, a Piarista (fiú), a 

Patrona Hungariae gimnázium (leány) 

kórusainak és a zeneiskola tanári zenekar 

közreműködésével. 150.000,- Ft 

3.  

Savaria Barokk Zenekar Alapítvány 

Actus tragicus -  J. S. Bach - Kantáták 

Halottak Napja és Mindenszentek 

tiszteletére 300.000,- Ft 

4. 
Stúdió „K” Alapítvány 

Stúdió K Színház 2019. évi gyermek- és 

ifjúsági programjának támogatása 875.000,- Ft 

 

A fenti táblázatban szereplő A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány a koronavírus okozta veszélyhelyzet 

miatt elrendelt korlátozások okán, nem tudta pályázati programját megvalósítani, a 150.000 Ft-os 

támogatási összeget visszautalta az Önkormányzat számára. 

 

A Képviselő-testület 418/2020. (VII.30.) számú határozata alapján pályázati támogatásában részesített 

alapítványok beszámolói közül az alábbit javasolom elfogadásra: 

 

Egyházi szervezetek (nem alapítványok) 

 

 

Szervezet 2020. évi pályázati program 

2020. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

 A Mi Patronánk Iskolai 

Alapítvány 

Az ifjúság vallási és nemzeti identitásának 

erősítése - Rákóczi nyomában, a Felvidéken, 

kollégiumi 2 napos kirándulás 

 200.000 Ft  

 

A fenti táblázatban szereplő A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány nem használta fel a teljes összeget. A 

fel nem használt 86.300,- Ft támogatási összeget az Alapítvány visszafizette az Önkormányzat számára. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatban foglaltakról.  

 
Budapest, 2021. október 4. 

 

Döme Zsuzsanna s.k. 

            alpolgármester 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 
 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1./ elfogadja a 415/2020. (VII.30.) számú határozata 1. pontja alapján kulturális szervezetek pályázati 

támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 

 

Alapítvány 

 

2020. évi felhasznált 

támogatási összeg (Ft) 

 

1. 
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 

700.000,- Ft 

2. 
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány 

0,- Ft 

3. 
Savaria Barokk Zenekar Alapítvány 

300.000,- Ft 

4. 
Stúdió „K” Alapítvány 

875.000,- Ft 

 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

2./ elfogadja a 418/2020. (VII.30.) számú határozata 1. pontja alapján egyházi szervezetek pályázati 

támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 

 

Alapítvány 

 

2020. évi felhasznált 

támogatási összeg (Ft) 

 

1. 
A Mi Patronánk Alapítvány 

113.700,- Ft 

 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

 


