
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

     Iktató szám: Sz-123/2021. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság  

2021. november 10-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat civil pályázati program elszámolásának elfogadására 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Készítette:    dr. Kelemen Miklós Sándor - Humánszolgáltatási Iroda  
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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 Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság! 

 

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

Önkormányzata) Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága 2020. évben az 

ESZSICB 38/2020. (II.27.) számú határozat 5. pontjában civil szervezetek támogatására 

pályázatot írt ki Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) 

önkormányzati rendelet ezen célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére. A 

pályázatokról az ESZSICB 89/2020. (VII.29.) számú határozatában az alábbiak szerint 

döntött:  

 

Civil szervezetek (2020.): 

 

Civil szervezetek 2020. évi pályázati program 

 

2020. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. 
HA5KHC Puskás Tivadar 

Rádióklub  

„Puskás kupa rádiós tájfutó verseny, és a 

fiatalok nyári rádióamatőr táboroztatása” 
100.000,- Ft 

2. 
Magyar Politikai Foglyok 

Szövetsége 

„A POFOSZ IX. kerületi tagszervezetének, 

érdekvédelmének támogatása, 

megemlékezések, programok tartása  

100.000,- Ft 

 

A megkötött támogatási szerződések vonatkozó szakasza alapján a támogatottak a támogatási 

összeg felhasználását követően szakmai és pénzügyi beszámolót voltak kötelesek készíteni 

Ferencváros Önkormányzata részére. Jelen előterjesztés által kezelt két szervezet kapcsán 

tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége lemondott a 

pályázati támogatásról, a támogatás összegét visszautalta az Önkormányzat számlájára, A 

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége a megvalósítás meghiúsulásának indokaként a 

járványhelyzetet jelölte meg. 

 

A HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub a támogatás felhasználását alátámasztó elszámolását 

benyújtotta. 

 

A pályázati kiírás, valamint a támogatási szerződés alapján a beszámoló beérkezését követően 

szakmai és pénzügyi ellenőrzésre került. A pályázati támogatás terhére az idei évben 2021. 

június 19. napján került megrendezésre a Puskás Kupa rádiós Tájfutóverseny, melyen közel 

40 fő vett részt. A benyújtott beszámoló – mely teljes terjedelmében a Humánszolgáltatási 

Irodán megtekinthető - alapján megállapítható, hogy a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub 



pályázati tartalomnak megfelelően használta fel a támogatási összeget és a pénzügyi 

elszámolás a szerződésnek megfelelően megtörtént. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatban foglaltakról.  

 

Budapest, 2021. november 3.     Döme Zsuzsanna 

  alpolgármester 



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1.) az alábbi táblázat szerint elfogadja az ESZSICB 89/2020. (VII.29.) számú határozata 

1. pontja alapján támogatásban részesített civil szervezet beszámolóját és felkéri a 

Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett szervezetet. 

 

Civil szervezetek 

 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub  100.000,- Ft 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. tudomásul veszi, hogy a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége az ESZSICB 89/2020. 

(VII.29.) számú határozattal támogatott pályázatában szereplő vállalást a kialakult 

járványhelyzet miatt nem tudta teljesíteni, a támogatási összeget nem használta fel, azt 

visszautalta, és felkéri a Polgármestert, hogy a tudomásul vételről tájékoztassa az 

érintett szervezetet. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


