
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

     Iktató szám: Sz-166/2021. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2021. december 8-i  
ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottság hatáskörébe tartozó pályázati program elszámolásának 
elfogadására (nem alapítványi) 

 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Készítette:    dr. Kelemen Miklós Sándor, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Molárovits-Gyöngyösi Timea 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 Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

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

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

KOEN 27/2020. (II. 27.) számú határozat 2. pontjában kulturális tevékenységek 

támogatására pályázatot írt ki Ferencváros Önkormányzata a 2020. évi költségvetéséről szóló 

4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet ezen célra elkülönített költségvetési előirányzatai 

terhére. A kulturális szervezetek támogatására a KOEN 57/2020. (VII.29.) számú 

határozatával döntött. A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzet okán a 28/2021. (I.26.) 

számú, illetve a 279/2021. (V.3.) számú önkormányzati határozatokkal, továbbá a KOEN 

34/2021. (VII.22.) számú határozattal a támogatási szerződések felhasználási és elszámolási 

ideje hosszabbításra kerültek. 

 

A pályázati támogatások 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 táblázat 1-4. pontjában szereplő támogatottak a támogatást a támogatott pályázati 

tartalomnak megfelelően használták fel és a pénzügyi elszámolás a szerződésnek megfelelően 

megtörtént. 

 

Egyéb kulturális tevékenységet folytató szervezetek, magánszemélyek (2020): 

 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2020. évi pályázati program 

2020. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Csillag Kórus Egyesület „II. MOZAIK nap 350.000,- Ft 

2. Formiusz Színházi Egyesület „KÉKMADÁR” 500.000,- Ft 

3. Friss Összművészeti Formáció Együttélés című művészeti kiállítás” 200.000,- Ft 

4. Holnap Kiadó Kft. 

Pecz Samu építész monográfiájának 

közreadása – Az építészet mesterei c. 

sorozatban 

100.000,- Ft 

5. Iffy Egyesület 
Palestrina és Lassus - ismeretterjesztő 

előadás 
200.000,- Ft 

 



A fenti táblázatban szereplő Iffy Egyesület részére a támogatási szerződés aláírás céljából 

(Svájcba) postázásra került. A támogatási szerződést az Egyesület elnöke felszólítás ellenére 

sem küldte vissza aláírva a mai napig. A fentiek alapján a támogatási szerződés nem került 

megkötésre, így támogatási összeg sem került átadásra. 

 

 

II. 

Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

 

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

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

pályázatot írt ki az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) 

önkormányzati rendelet ezen célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában, melyről a KOEN 59/2020. (VII.29.) számú 

határozatával döntött. 

 

A Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat fenti határozat alapján 500.000 Ft 

támogatásban részesült, a támogatási összeget maradéktalanul felhasználta. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek szerint hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2021. november 30. 

 

 

 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 



 

Határozati javaslatok 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII. 29.) számú határozat 1. pontja 

alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek, 

magánszemélyek beszámolóját. 
 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Csillag Kórus Egyesület 350.000,- Ft 

2. Formiusz Színházi Egyesület 500.000,- Ft 

3. Friss Összművészeti Formáció 200.000,- Ft 

4. Holnap Kiadó Kft. 100.000,- Ft 

 

Határidő: 2021. december 8. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2./ tudomásul veszi, hogy az előterjesztésben részletezett indokok alapján az Iffy Egyesülettel 

nem került támogatási szerződés megkötésre. 

 

Határidő: 2021. december 8. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 59/2020. (VII. 29.) számú határozat alapján 

támogatásban részesített nemzetiségi önkormányzat beszámolóját. 

 

 Helyi nemzetiségi önkormányzat 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 500.000,- Ft 

 

Határidő: 2021. december 8. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

4./felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésekről tájékoztassa az érintett szervezeteket. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


