
Előterjesztés 

Bicskei Művelődési Közalapítvány 2019. és 2020. évben nyújtott 

támogatásainak elszámolásáról 

1. előterjesztés száma: 23/2021. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Setéth-Fazekas Hajnalka 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslatok 

2. melléklet: elszámolás – 2019. évről áthúzódó támogatásra vonatkozóan 

(a számlákkal igazolt elszámolás a Pénzügyi Irodán eredetben megtekinthető) 

3. melléklet: támogatási szerződés 

4. melléklet: elszámolás – 2020. évi működésének támogatására vonatkozóan 

(a számlákkal igazolt elszámolás a Pénzügyi Irodán eredetben megtekinthető) 

5. melléklet: támogatási szerződés 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Művelődési Közalapítvány (a 

továbbiakban: Közalapítvány) részére 

 

- a Bicske Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 8.000.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatást biztosított a 2019. évi működésének támogatása céljából. A támogatási 

összegből 4.059.833,- Ft felhasználásáról igazoltan elszámolt, melyet Bicske Város 

Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdálkodási Bizottsága a 82/2020.(X.30.) 

számú határozattal elfogadott. A fel nem használt összeg 3.940.167,- Ft.  

 

- a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet alapján 8.000.000,- Ft vissza nem térítendő 

támogatást biztosított a 2020. évi működésének támogatása céljából. 

 

 

A Közalapítvány a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően a támogatási összeg 

felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolókat elkészítette és benyújtotta a Bicskei 

Polgármesteri Hivatalhoz az alábbiak szerint: 

 

- a 2019. évi 8.000.000,- Ft összegű támogatásból összesen 4.059.833,- Ft összeggel 

2019. évben elszámolt, a fennmaradó 3.940.167,- Ft összeg felhasználásával a jelen 

előterjesztés melléklete szerint teljes körűen elszámolt. 

 

- 2020. évi működésére biztosított 8.000.000,- Ft támogatási összegből 6.807.770,- Ft 

támogatásának felhasználásával igazoltan számolt el. A fel nem használt összeg: 

1.192.230,- Ft. 

 

 



A Közalapítvány elnöke azzal a kérelemmel fordult a Gazdálkodási Bizottsághoz, hogy 

szíveskedjen hozzájárulni a fel nem használt támogatási összeg 2021. december 31-ig történő 

felhasználásához. 

 

Kérem, a Tisztelt Gazdálkodási Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

Bicske, 2021. szeptember 20. 

 

 Bálint Istvánné 

   polgármester 

 

1. melléklet a 23/2021. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat  
 

Tárgy: Bicskei Művelődési Közalapítvány 2019. és 2020. évben nyújtott támogatásainak 

elszámolásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

 

1. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére, a 2019. évi támogatásból fennmaradó 

3.940.167,- Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja, 

 

2. a Bicskei Művelődési Közalapítvány részére, a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 

alapján a 2020. évi működés támogatása céljából nyújtott vissza nem térítendő 

8.000.000,- Ft összegű önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és 

pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja, 

 

3. a Bicskei Művelődési Közalapítvány kérelmének helyt ad és hozzájárul a működésre fel 

nem használt 1.192.230,- Ft-os támogatási összeg 2021. december 31-ig történő 

felhasználáshoz és a támogatási szerződés módosításához. 

 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős:  elnök 














































