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Ferencváros Önkormányzata 

 

     Iktató szám: Sz-60/2022. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2022. február 16-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat kulturális és egyházi pályázati beszámolók elfogadására 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Készítette:    dr. Kelemen Miklós - Humánszolgáltatási Iroda  
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Bodrogai Tibor 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) Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága a 2020. évben a KOEN 

27/2020. (II. 27.) számú határozata 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 Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) 

önkormányzati rendelete ezen célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére. A pályázatokról az 

egyházi jogi személyek és szervezetek részére a KOEN 58/2020. (VII.29.) számú, továbbá a 

kulturális szervezetek támogatására a KOEN 57/2020. (VII.29.) számú határozatával döntött.  

 

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

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

pénzügyi beszámolót voltak kötelesek készíteni Ferencváros Önkormányzata részére. A 279/2021. 

(V.3.) számú önkormányzati határozatával a SARS-CoV-2 a koronavírus veszélyhelyzet okán a 

pályázati felhasználási határidő módosult. A támogatás felhasználását alátámasztó elszámolások az 

alábbi pályázók vonatkozásában Hivatalunkhoz beérkeztek. 

 

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 vonatkozásában képviselő-testületi 

döntés szükséges, ezért az alábbi támogatottak között alapítványok nem szerepelnek. 

 

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 szakmai beszámolók jelen előterjesztés mellékleteként megtekinthetőek). 

 

Egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek (2020): 

 

Egyházi jogi személyek, 

egyházi szervezetek 
2020. évi pályázati program 

 

2020. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. 
Budapest-Külsőferencvárosi 

Szent Kereszt Plébánia 

„Elsőáldozók tábora, Ministráns tábor, Karácsonyi 

csomagok, Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus előkészítő lelkinapok” 

450.000,- Ft 

2. 
Kaniziusz Szent Péter 

Templom 

”Szociális, kulturális programok, Eucharisztikus 

kongresszusra készülés!” 
200.000,- Ft 

 

 

 

 

 



Egyéb kulturális tevékenységet folytató szervezetek (2020): 

 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2020. évi pályázati program 

2020. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. 
Blazsi Marketing és 

Kommunikációs Bt. 
„Gerilla irodalomórák!” 260.000,- Ft 

2. 
Osonó Színházműhely 

Egyesület 

„Az Osonó Színházműhely Középiskolai 

programja Ferencvárosban: 2. programsorozat: 

személyiség- és közösségfejlesztő 

műhelyfoglalkozások!” 

350.000,- Ft 

 

 

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

javaslatról.  

 

Budapest, 2022. február 9. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 



 
Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 58/2020. (VII. 29.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített egyházi jogi személyek és egyházi szervezet beszámolóját. 

 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánia 450.000,- Ft 

2. Kaniziusz Szent Péter Templom 200.000,- Ft 

 

Határidő: 2022. február 16. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII.26.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetekbeszámolóját. 

 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási összeg 

(Ft) 

1. Blazsi Marketing és Kommunikációs Bt. 260.000,- Ft 

2. Osonó Színházműhely Egyesület 350.000,- Ft 

 

Határidő: 2022. február 16. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

 


