
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

       
Iktató szám:20/2022. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. január 27-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Alapítványi kérelmek 
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre – Humánszolgáltatási Iroda 
Halmai András – Humánszolgáltatási Iroda 
Hajdu Erika – Humánszolgáltatási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja:   
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 2022. január 26. 
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2022. január 26. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra 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 Képviselő-testület! 

 

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 szükséges.  

 

I. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által meghirdetett 2021. évi 

„Szociális tevékenységek támogatása” című pályázaton a Képviselő-testület 474/2021. (IX. 

9.) számú határozat II/1. pontja alapján az Artemisszió Alapítvány 560.000,- Ft pályázati 

támogatásban részesült, a benyújtott pályázatában megjelölt „Kulturális találkozások” (sport, 

gasztronómia, kézműves készségfejlesztő foglalkozások) programsorozat 2021. október 1. és 

2021. december 31. közötti megrendezésének költségeire.  

 

A pályázati összegre vonatkozó támogatási szerződés 2021. október 25. napján aláírásra 

került. 

 

2021. december 16-án az Artemisszió Alapítvány kérelmet nyújtott be elektronikus úton a 

támogatási összeg felhasználásának és elszámolási határidejének módosítására. Kérésük 

szerint 2021. október 01. és 2021. december 31. időszak helyett, 2021. október 01. – 2022. 

március 31. napja között szeretnék programjukat megvalósítani, az elszámolási határidő így 

2022. április 30-ra módosulna, mivel a pályázatukban megjelölt időpontokban a programokat 

nem tudják megtartani. 

II. 

 

A Nagyvárad téri Református Egyházközség Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) a 

Képviselő-testület 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján 150.000,- Ft pályázati 

támogatásban részesült ”Zenés áhítatok, Koncertek, Kórus fellépései buszkirándulással” 

programok megvalósítására. Az Alapítvánnyal a támogatási szerződés 2020. november 25. 

napján került megkötésre. 

  

A támogatás felhasználásának eredeti határideje 2020. április 1. és 2021. április 15. napjáig 

terjedő időszak volt. Az Alapítvány a kialakult SARS-CoV-2 koronavírus okozta 

veszélyhelyzet okán kérte a támogatási szerződés határnapjainak meghosszabbítását. Az 

Alapítvány támogatási szerződése közös megegyezéssel módosításra került 2020. április 1. és 

2021. december 31. napjáig tartó felhasználási időszakra, az elszámolás határideje 2022. 

január 31. napjára módosult a 279/2021. (V.3.) számú önkormányzati határozat 27. pontja 

alapján. A támogatási szerződés módosítása 2021. szeptember 13. napján került aláírásra. 

 

2021. december 14-én, Zila Péter, az Alapítvány elnöke kérelmet nyújtott be, melyben 

előadja, hogy a 2021. november 14. napjára tervezett vendégszereplés a kórus tagjainak 

nagyszámú megbetegedése okán nem tudott megvalósulni és a tervezett fellépést későbbi 

időpontban kívánják megtartani. 



 

Az Alapítvány elnöke kéri a támogatási szerződés ismételt módosításához való hozzájárulást, 

azaz a támogatási szerződésben rögzített felhasználási határidő 2022. június 30. napjáig, az 

elszámolási időszak 2022. július 31. napjáig történő meghosszabbításához. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

Budapest, 2022. január 20. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 

 

 

 

Melléklet:  1. sz. melléklet - Artemisszió Alapítvány kérelme 

  2. sz. melléklet -Nagyvárad téri Református Egyházközség Alapítvány kérelme 

  



 

Határozati javaslatok 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy hozzájárul az Artemisszió Alapítvánnyal 2021. október 25. napján 

„Kulturális találkozások” pályázati program megvalósítása tárgyában létrejött 

támogatási szerződésben a támogatási összeg felhasználására meghatározott határidő 

2021. október 01.- 2022. március 31. napjáig tartó , valamint az elszámolási határidő 

2022. április 30. napjára történő módosításához, és felkéri Polgármester Asszonyt a 

támogatási szerződés módosításának megkötésére. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy hozzájárul a 2020. évi kulturális tevékenység támogatására 

meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Nagyvárad téri Református Egyházközség 

Alapítvány pályázatában szereplő ”Zenés áhítatok, Koncertek, Kórus fellépései 

buszkirándulással” program megvalósítása tárgyában létrejött, a támogatási összeg 

felhasználására meghatározott határidő 2022. június 30. napjára, valamint az 

elszámolási határidő 2022. július 31. napjára történő módosításához, és felkéri a 

Polgármester Asszonyt a támogatási szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


