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Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.
évben a Képviselő-testület 247/2015. (VI. 18.) számú határozatában döntött a közalapítvány
2014 évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és a 2015. évre szóló
támogatási szerződés megkötéséről 3932 „deák” ösztöndíj költségvetési soron 12 500 000 Ft,
azaz Tizenkettőmillió-ötszázezer forint összeg biztosításáról.
A támogatási összegek kifizetése érdekében 2015. június 30. napján megkötött támogatási
szerződés 3.3. pontja alapján a Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról 2016. június
30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatás felhasználását alátámasztó
elszámolások Hivatalunkhoz beérkeztek, és a 2015. évi felhasználásról készített beszámolót a
Képviselő-testület 2016. június 16-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület 203/2016. (VI. 16.) számú határozatában a Támogatási szerződés 4.2.
alapján a közalapítványt a 2 321 000 Ft, azaz kettőmillió-háromszázhuszonegyezer forint fel
nem használt támogatási összeg visszafizetésére kötelezte.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 21/2012. (VI.12.)
önkormányzati rendeletének 11. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzatot
megillető követelés elengedésére, mérséklésére, jogviták esetén peres és peren kívüli
egyezség megkötésére 1 millió Ft-ot meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig –
minősített többségű döntéssel - a Gazdasági Bizottság jogosult.
2016. június 23. napján a közalapítvány kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé a
visszafizetési kötelezettség elengedése érdekében. (1. számú melléklet)
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli
és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati
rendeletének módosításával a „deák” Közalapítvány hatáskörébe rendelte a korábban
önkormányzati támogatásként működő nyelvvizsga támogatást, és a 2015. évi költségvetésben
1 500 000 forinttal emelte az Alapítvány támogatását.
A 2015. évre szóló támogatás összege 2015. szeptember 1-jén került folyósításra a
közalapítvány részére, így az egész éves támogatás megemelt összegét 4 hónap alatt kellett
felhasználnia.
A közalapítvány által nyújtott támogatások egy része minden évben tavasszal kerül kiírásra,
így nehézséget jelent a „deák” emlékérmet és a hozzákapcsolódó juttatásokat, illetve a tavaszi
pályázatokat finanszírozni, ezért a 2015-ben keletkezett maradvány összegét a 2016-os
pályázati kifizetésekhez használná fel a közalapítvány, biztosítva ezzel a folyamatos támogató
tevékenységet.

Kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a
közalapítvány kérelméről.
Budapest, 2016. június 24.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy
elengedi a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány az Sz-…/2016. sz. előterjesztés 1. számú
mellékletben szereplő kérelem alapján a 2.321.000.- forint támogatási összeg visszafizetési
kötelezettségét.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.

dr. Bácskai János polgármester

1. sz. melléklet

