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      Iktató szám: Sz-166/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2022. május 10-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme  
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    dr. Kelemen Miklós - Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Melegh Mónika 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! 

 

Fehér Károly, az Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (továbbiakban: Társaság) 

ügyvezetője kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához 

(továbbiakban: Önkormányzat). 

 

Önkormányzat a KOEN 57/2020. (VII.29.) számú határozata alapján a Társaság 800.000,- Ft 

pályázati támogatásban részesült a 2020. október 16. napján kötött támogatási szerződés szerint 

„Örömzene – interaktív zenés program gyermekeknek” pályázati program megvalósítására.  

 

A támogatás eredeti felhasználásának ideje 2020. szeptember 1. és 2021. április 15. napja 

közötti időszak volt. A Társaság 2021. április 13. napján kérelmet nyújtott be a támogatási 

szerződésben meghatározott határnapok módosítására. A 279/2021. (V.3.) számú 

önkormányzati határozat alapján a felhasználási határidő 2021. december 31. napjára, 

elszámolás határidő 2022. január 31. napjára módosult.  

 

A Társaság ügyvezetője 2022. február 21. napján kelt, 2022. március 7. napján érkezett 

kérelmében ismételten a tárgyi támogatási szerződés módosítását kéri, kérelmében előadja, 

hogy a COVID-19 vírus veszélyhelyzet rendelkezései okán pályázati programjának 

megvalósítása akadályozva volt, tervezett programját felhasználási időn belül nem tudta 

megvalósítani. Kérelmében leírtak szerint pályázati programját 2022. július 31. napjáig kívánja 

megvalósítani.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy pályázati program módosításának költségvetési 

kihatása nincs. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Budapest, 2022. május 3. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

 

Melléklet: Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme  



A 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2020. évi kulturális programok 

támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató 

Bt. kérelmét nem támogatja és az Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t a támogatási 

összeg visszafizetésére kötelezi. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

B 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a 2020. évi kulturális 

programok támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Afrosound Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt. támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. július 31. 

napjára, az elszámolási határidő 2022. augusztus 31. napjára történő módosításához és felkéri 

a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

 

 

 

 


