
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

     Iktató szám: Sz-334/2022. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2022. október 12-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat pályázati beszámoló 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:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás 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.  
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Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

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

Önkormányzata) 2021. évben a 366/2021. (VI.9.) számú önkormányzati határozat alapján a kerületi 

rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt 

közterületeken, a kulturális tevékenység, a kreatív helyi programok támogatására és a testvérvárosba 

megyek programok támogatására pályázatok kerültek kiírásra az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) számú önkormányzati rendelet ezen célra elkülönített 

költségvetési előirányzatai terhére. 

 

A pályázatokról a kulturális tevékenység vonatkozásában a KOEN 26/2021. (VII.22.) sz.  

határozatával született döntés. 

 

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 támogatás 

felhasználását alátámasztó elszámolások az alábbi pályázó vonatkozásában Hivatalunkhoz beérkezett. 

 

A pályázati kiírás, valamint a támogatási szerződés alapján a beszámoló beérkezését követően szakmai 

és pénzügyi ellenőrzésre került. 

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

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

beszámoló jelen előterjesztés mellékleteként megtekinthető). 

 

Kulturális tevékenység támogatása (2021.) 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2021. évi pályázati program 

2021. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Humen Media Hungary Kft. Humen Fesztivál 2021 150.000,- 

 

 

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

 

Budapest, 2022. október 5. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 
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Határozati javaslatok 

 

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

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a KOEN 26/2021. (VII. 22.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezet beszámolóját. 

 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2021. évi 

felhasznált 

támogatási összeg 

(Ft) 

1. Humen Media Hungary Kft. 150.000,- 

 

Határidő: 2022. október 12. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintettet. 

 
Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 


