
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 összesen 27 elszámolás érkezett be a Programkoordinációs Csoportba, 13            
kulturális, 4 civil, 2 tábori és 8 egyéb támogatás elszámolása. 
Hét projekt utófinanszírozás keretében került megvalósításra, ezekben az esetekben a          
bizottsági határozat elfogadását követően történik meg a kifizetés. 
Egy elszámolás esetében áll fenn probléma: a Budapest-Albertfalva-Kelenvölgyi Református         
Egyházközség 600.000 Ft támogatásban részesült 4 tábor szervezésére. Ebből 66.985 Ft-ot           
olyan célokra fordított, melyek a támogatási szerződésben nem szerepelnek, illetve a legtöbb            
számla „Kelenvölgyi Református Gyülekezet” névre lett kiállítva. A felsorolt problémákról a           
Támogatottnak tudomása van, hiánypótlás eddig még nem érkezett be az Önkormányzatba.           
Az elszámoláshoz csatoltuk a Támogatott indoklását tartalmazó válaszlevelet. 
  
A leadott dokumentációk szakmailag elfogadhatóak, a vállalt programok, célok teljesítése          
megtörtént. Az előterjesztésben említett egy problémás esetben kérjük a Bizottság          
mérlegelését. 
 
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az elszámolásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket          
hétfő délig küldjék meg Varga Katalin bizottsági titkár részére. 
  
Kérem továbbá a tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek ismeretében az elszámolások szakmai            
jóváhagyásáról dönteni szíveskedjen. 
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