
         
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 Iktató szám: 164/2022. 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2022. június 22-i ülésére 

 
Tárgy:  Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2021. évi 
tevékenységéről, valamint javaslat a 2022. évi támogatási szerződés 
megkötésére 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:   dr. Papula Lászlóné kulturális referens  
 
Előzetesen tárgyalja:     Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 2022. június 21. 
  
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

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! 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének  420/2021. (VII.6.) 

számú határozata alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  támogatási 

szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötött Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványával (a továbbiakban: 

Közalapítvány). 

 

A Közalapítvány Alapító Okiratában rögzítettek szerint, a Ferencvárosban lakó tehetséges, de anyagi 

okok miatt tanulmányaikat folytatni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű 6-14 éves gyermekek, 

15-18 éves fiatalok és 19-25 éves ifjúkorúak tanulmányait támogatja, javítva ezzel életkilátásaikat, 

valamint megalapozza jövőbeni társadalmi helyzetüket.   

 

A Támogatási Szerződés 3.3. pontja szerint a Közalapítvány köteles a támogatás összegét a 

közalapítványokra vonatkozó számviteli szabályok alapján a bevételei között nyilvántartani, cél 

szerinti felhasználásról részletesen beszámolni, azt a Képviselő-testület felé előterjeszteni, valamint 

erről a kerületi közvéleményt tájékoztatni az Önkormányzat honlapján keresztül.  

 

A Közalapítvány elnöke eljuttatta az Önkormányzat részére a Közalapítvány 2021. évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóját, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Pénzügyi 

Iroda a Közalapítvány elszámolását ellenőrizte, az elszámolásban feltüntetett bizonylatokat alakilag és 

számszerűségükben megfelelőnek tartotta, összesen 11.888.553 Ft kiadási összegig. A fel nem használt 

összeget 611.447 Ft-ban állapította meg.  
 

Tájékoztatom a  Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint  jogszabály, 

vagy szerződés alapján az önkormányzatot megillető követelés elengedésére, mérséklésére, jogviták 

esetén peres és peren kívüli egyezség megkötésére  1 millió Ft értékhatárig illetve a követelés összegét 

nem érintő egyezségkötés esetén a polgármester jogosult.  

 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3932. 

”Deák Alapítvány” megnevezésű  során 12.500.000,- forint áll rendelkezésre a Közalapítvány részére. 

 

A 2022. évre vonatkozó előirányzat felhasználása érdekében szükséges a Támogatási Szerződés 

megkötése azon célból, hogy a pályázatot elnyert tanulók részére a támogatás folyósítása zavartalanul 

történhessen a 2022. évben is. Az előterjesztéshez mellékelem a Támogatási Szerződés tervezetet (2. 

számú melléklet).  
 



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 hatályos költségvetési rendelet 3932. ”Deák Alapítvány” 

megnevezésű költségvetési soron e célra elkülönített keretösszeg rendelkezésre bocsátásához 

képviselő-testületi döntés szükséges.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. június 14. 

 Baranyi Krisztina h. 

    polgármester 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 1. számú melléklet Tartalmi beszámoló a Kuratórium 2021. évi munkájáról, kérelem 

2. számú melléklet Támogatási szerződés-tervezet 

3. számú melléklet Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet 

4. számú melléklet Független könyvvizsgáló jelentés 

5. számú melléklet Alapító okirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a Ferencváros Önkormányzatának „deák”  Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2021. évi 

tevékenységével összefüggésben elfogadja …./2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti Tartalmi beszámolót, valamint a …./2022. számú előterjesztés 3. számú melléklete 

szerinti Egyszerűsített beszámolót és a Közhasznúsági mellékletet  11.888.553 Ft támogatási 

összeg felhasználásáról és a Kuratórium 2021. évi munkájáról.  

 

Határidő: 2022. június 22.  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

2. a polgármesternek  a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, 

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdésének a) pontjában foglalt 

hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és a ……./2022. számú előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti kérelemben foglalt indokokra tekintettel a Ferencvárosi „deák” 

Közalapítvány 611. 447,-Ft összegű visszafizetési kötelezettségét elengedi. 

 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

3. jóváhagyja és megköti a Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj 

Közalapítvánnyal a 2022. évre vonatkozó Támogatási Szerződést a …./2022. számú 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Polgármestert a Támogatási 

Szerződés aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


