
Előterjesztés 

A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére 
nyújtott támogatásáról 

 

 

1. előterjesztés száma: 215/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Setéth-Fazekas Hajnalka 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. mellékelt: támogatási szerződés 
3. melléklet: elszámolás 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének terhére a Zenetanulás Feltételeinek 
Megteremtését Segítő Alapítvány részére 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosított a szervezet tehetséggondozás jogcímen történő támogatása céljából. 
 
Az Alapítvány elnöke dr. Halász Éva Anikó elkészítette az elszámolást, amelyben tájékoztatja 
a képviselő-testületet, hogy a támogatási időszakban az 1.000.000,- Ft támogatási összegből 
142.800,- Ft összeget használtak fel. Az elszámoláshoz csatolta kérelmét, amelyben kérte a 
támogatási szerződés és az abban foglalt elszámolási határidő 2019. augusztus 31. napjára 
történő módosítását. A képviselő-testület a kérelemnek helyt adott. 
A fennmaradó 857.200,- Ft elszámolását 2019. augusztus 28-án nyújtotta be az alapítvány a 
Pénzügyi és Költségvetési iroda részére. 
2019. nyarán két tehetséggondozó tábort szervezett az alapítvány, melynek megvalósításához 
és programjainak gazdagításához (buszbérlés a zánkai táborba utazáshoz, tábori étkezés, 
szállás, gyermek úszójegyek, strandbelépők, kreatív anyagok, tehetséggondozó foglalkoztató 
könyvek) használta fel a támogatási összeg nagy részét. Ezen kívül támogatást nyújtott a 
tehetséges gyermekek zenetanulása feltételeinek megteremtéséhez, 3 gyermek 
hangszervásárlásához, és 3 tehetséges, szociálisan rászoruló gyermek térítési díjához járult 
hozzá. 
 

A Pénzügyi és Költségvetési Iroda a beszámolót áttanulmányozta és megállapította, hogy a 
támogatott által benyújtott 857.200,- Ft összegről szóló elszámolása megfelel a támogatási 
szerződés „Beszámolás, nyilvántartás” részben foglaltaknak. 
 



Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Bicske, 2019. szeptember 18. 
 
 Pálffy Károly 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet a 215/2019. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány részére nyújtott 
támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését 
Segítő Alapítvány részére a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.15.) önkormányzati 
rendelet alapján nyújtott 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásból 
származó, korábban el nem számolt 857.200,- Ft felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi 
beszámolót megismerte, azt elfogadja. 

 

 

Határidő:  2019. szeptember 25. 
Felelős:  polgármester 
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