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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/25235-6/2012/IV.
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2012.
(V.17.) számú határozatában - a 2012. évi költségvetési rendelet 3421. számú „Pályázati támogatás”
sorának terhére 600.000.- Ft támogatást ítélt meg az OFF Alapítvány részére, táncszínházi beavató
program megvalósítása céljából.
A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötésére 2012. július 17-én került sor.
A támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1. pontja alapján a Támogató 600.000,- Ft egyszeri
pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére. A támogatás célja az OFF Alapítvány táncszínházi
beavató programja ferencvárosi középiskolák diákjai számára.
A Szerződés 2.2. a.) pontja alapján a Támogatott köteles a támogatást kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott cél megvalósításával közvetlenül kapcsolatos – az általa benyújtott pályázatban
részletezett szakmai program és költségvetés szerinti – kiadásokra felhasználni 2012. december 31.
napjáig.
Az OFF Alapítvány kuratóriumi elnöke, Péter Petra 2012. augusztus 27-én kelt levelében kérelemmel
fordult Önkormányzatunk Humánszolgáltatási Irodájához, melyben a támogatott pályázat
megvalósítási határidejének meghosszabbítását kéri 2013. február 18-ig.
A pályázati felhívás és a Szerződés szerint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső
határideje - a kulturális tevékenységek támogatása esetében - 2013. február 28.
Az Alapítvány által benyújtott pályázat alapján a támogatás felhasználásának kezdete 2012.
szeptember 1., a támogatási összeg teljes felhasználása 2012. december 31. volt.
Péter Petra kuratóriumi elnök indoklása szerint megváltoztak a társulat játszási időpontjai. A projekt
szerves részét képezi a középiskolás diákok előadás látogatása, így a megvalósítási határidőt ezekhez
az időpontokhoz kívánja az Alapítvány igazítani. Az új előadás időpontok 2013. február 15. és február
16. lenne, ezért a projekt megvalósítási határidejének - a támogatási összeg felhasználásának - vége
2012. december 31-ről, 2013. február 18-ra módosulna.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg
döntését.

Budapest, 2012. szeptember 25.

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel: 210-6506 Fax: 210-6901 e-mail: polgarmester@ferencvaros.hu

Határozati javaslat

1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az
OFF Alapítvány kérelmének helyt ad.
Határidő: 2012. október 4.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2.) Felkéri a polgármestert a 2012. július 17-én kötött támogatási szerződés módosítására azzal a
tartalommal, hogy a Támogatott a 2012. évi költségvetés 3421. számú „Pályázati támogatás” sorának
terhére megállapított támogatást 2013. február 18-áig használhatja fel, és a felhasználásról 2013.
február 28-áig köteles elszámolni.
Határidő: a támogatási szerződés módosítására: 2012. október 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

