
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

Iktató szám: 219/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. október  13-i rendes ülésére 

 
Tárgy:   Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására 
 
Előterjesztő:   Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

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

   dr Kelemen Miklós Humánszolgáltatási Iroda 
   
Előzetesen tárgyalja:       Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 
                                           2022. október 12. 
 

Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság,  
2022. október 12. 

   
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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.  
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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.  

 

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

Önkormányzata)  

- 2020. évben KOEN 27/2020. (II. 27.) számú határozat 1. pontjában kulturális tevékenységek 

támogatására,  

- 2021. év vonatkozásában a 366/2021. (VI.9.) számú önkormányzati határozat alapján a civil 

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

4/2020. (II.18.), valamint a 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) számú önkormányzati 

rendelet ezen célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére.  

 

A 2020. évi pályázatokról a kulturális szervezetek támogatása esetében a KT. 415/2020. (VII.30.), a 

2021. évi pályázatok vonatkozásában a civil szervezetek esetében KT. 474/2021. (IX.9.) számú 

határozattal született döntés.  

 

A megkötött támogatási szerződések vonatkozó szakasza alapján a támogatottak a 2020. évi pályázat 

esetében 2021. május 15. napjáig, a 2021. évi pályázatok vonatkozásában 2022. április 30. napjáig 

szakmai és pénzügyi beszámolót voltak kötelesek készíteni Ferencváros Önkormányzata részére.  

 

A Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközségi Alapítvány tekintetében a KT. 25/2022. (I.27.) 

számú határozat 2. pontja alapján a SARS-CoV-2 a koronavírus veszélyhelyzet okán a támogatási 

összeg felhasználási határideje módosult, 2020. június 1. napjától 2022. június 30. napjáig, elszámolási 

határideje 2022. július 31. napjára módosult. 

 

Az alábbi táblázatban szereplő támogatott a támogatást a pályázati tartalomnak megfelelően használta 

fel és a pénzügyi elszámolás a szerződésnek megfelelően megtörtént (A benyújtott szakmai beszámoló 

jelen előterjesztés mellékleteként megtekinthető). 

 

Kulturális tevékenység támogatása (2020.): 

 

 

Szervezet 2020. évi pályázati program 

2020. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

1. Nagyvárad téri Református 

Egyházközségi Alapítvány 

Zenés áhítatok, Koncertek, Kórus fellépése 

buszkirándulással 
150.000,-  

 

Szociális tevékenységek támogatása (2021.) 
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Szervezet 2021. évi pályázati program 

2021. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

1. Artemisszió Alapítvány Kulturális találkozások 560.000,-  

2.  Kézenfogva Összefogás a 

Fogyatékosokért Alapítvány 
Kézenfogva Alapítvány Családtámogató 

Szolgáltatása - Család- és párterápiás, 

konzultációs szolgáltatás 

330.000,- 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatról.  

 

 

Budapest, 2022. október 6. 

 

 

 

     Döme Zsuzsanna s.k. 

              alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: Alapítványok szakmai beszámolója és összesítő lapjai 

 

 

Határozati javaslat 

 

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

 

 

1.) elfogadja a KT. 415/2020. (VII.30.) sz. határozat alapján kulturális tevékenység támogatása 

pályázati támogatásban részesült, alábbi táblázatban szereplő alapítvány beszámolóját. 

 

 
Alapítvány 

2020. évi felhasznált 

támogatási összeg (Ft) 

1. Nagyvárad téri Református Egyházközségi Alapítvány 150.000,-  
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Határidő: 2022. október 13. 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) elfogadja a KT. 474/2021. (IX.9.) számú határozata alapján szociális tevékenység támogatása 

pályázati támogatásban részesített, alábbi táblázatban szereplő alapítványok beszámolóját. 

 

 
Alapítvány 

2021. évi felhasznált 

támogatási összeg (Ft) 

1. Artemisszió Alapítvány 560.000,-  

2. Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 330.000,- 

 

Határidő: 2022. október 13. 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.-2. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az 

érintetteket. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

 


