Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság!
Az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről
szóló 25/2016. (XI. 22.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
szabályozza a támogatások elszámolásának rendjét.
A Rendelet 6. § (2), (3) és (4) bekezdéseinek értelmében az Előkészítő a hozzá
benyújtott elszámolások támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő
felhasználását 30 napon belül ellenőrzi, melynek során legfeljebb 8 napos
hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, majd az elszámolást a Szakbizottság elé
terjeszti. A Szakbizottság 45 napon belül szakmai szempontból megvizsgálja és
véleményezi az elszámolás megfelelőségét. A Szakbizottság döntését határozatba
foglalja. A támogatás céljának megfelelő feladatkörrel rendelkező Szakbizottság
hiányában az Előkészítő igazolja a szakmai megfelelőségét a fentieknek megfelelő
határidők betartásával. A Szakbizottság, illetve az Előkészítő a döntését követően az
elszámolást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósághoz továbbítja a pénzügyi
megfelelőség vizsgálata céljából.
A fentiek értelmében így minden kulturális jellegű támogatás esetén a Kulturális és
Köznevelési Bizottságnak kell döntenie az elszámolások szakmai elfogadásáról.
A bizottsági ülésig 79 elszámolás érkezett be a Programkoordinációs Csoportba, 24
kulturális, 28 civil, 1 tábori, 25 egyéb támogatás, valamint 1 alkotói ösztöndíj
elszámolása.
Négy elszámolás esetében áll fenn probléma:
A Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület 360.000 Ft-os kulturális támogatásban részesült,
melyből az előre kalkulálthoz képest csak 244.810 Ft-ot tudtak a szerződésben
meghatározott célra fordítani, az el nem számolt összeget a Támogatott vissza fogja
utalni.
A civil pályázati elszámolások közül szintén a Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület
esetében merült fel probléma. Az Egyesület részére 500.000 Ft-ot ítélt meg a
Bizottság, melyet székházuk felújítására használhattak fel. Két benyújtott számla
azonban a szerződésben meghatározott időtartamnál korábbi keltezésű, emiatt 432.053
Ft fogadható el.
A Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület tábori elszámolásánál is hasonló helyzet áll fenn,
a számukra megítélt 100.000 Ft helyett 30.200 Ft-tal tudtak elszámolni, az el nem
számolt összeget a Támogatott vissza fogja utalni.

A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Újbudai Szervezete képviselői keretből
30.000 Ft-os támogatásban részesült, melyet karácsonyi rendezvény szervezésére
használhatott fel. A leadott két számlájuk közül az egyik a szerződésben
meghatározottnál korábbi keltezésű, így csak 20.000,- Ft igazolható.
A januári bizottsági ülésen hozott 9/KKB/2017./I.24/ számú határozatnak megfelelően
az Összefogás XI. Sportegyesület megküldte a kért hiánypótlást. Az Egyesület
kiegészített elszámolása a TTR rendszerben újra feltöltésre került.
Ezen kívül a leadott dokumentációk szakmailag elfogadhatóak, a vállalt programok,
célok teljesítése megtörtént.
Hét projekt utófinanszírozás keretében került megvalósításra, ezekben az esetekben a
bizottsági határozat elfogadását követően történik meg a kifizetés.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az elszámolásokkal kapcsolatban felmerülő
kérdéseiket hétfő délig küldjék meg Varga Katalin bizottsági titkár részére.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek ismeretében az elszámolások szakmai
jóváhagyásáról dönteni szíveskedjen.
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