
Előterjesztés 

a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásáról 

1. előterjesztés száma: 44 /2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka  
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Setéth Fazeka Hajnalka 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet: határozati javaslat 
 2. melléklet: elszámolás 
 3. 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: 
- Bicske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 
- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete 
 
 
 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2019. (II.15.) önkormányzati 
rendeletében a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére 
600.000,- Ft-ot biztosított a 2019. évi működésének támogatására.  

Fentiek értelmében az Egyesülettel a támogatási szerződés megkötésre került, amelyben az 
elszámolással kapcsolatos feltételek is rögzítésre kerültek.  
 
Az Egyesület a szerződésben foglaltaknak megfelelően a támogatási összegről a pénzügyi és 
szakmai beszámolót a Bicskei Polgármesteri Hivatal felé benyújtotta, amelyet a Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda megvizsgált. 

Az elszámolások ellenőrzése során megállapításra került, hogy a támogatott a támogatás 
összegével elszámolt, az elszámolás megfelel a szerződés „Ellenőrzés módja” részben 
foglaltaknak. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására! 
 
Bicske, 2020. február 20. 

 

Bálint Istvánné 
                    polgármester 
 
 
 



1. melléklet a 44/2020. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület részére nyújtott támogatás 
elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 21/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
átruházott hatáskörében a Gazdálkodási Bizottság a Shvoy Lajos Cserkészcsapatért Egyesület 
részére, a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 600.000,- Ft vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 
elfogadja. 

 

Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: A Gazdálkodási Bizottság elnöke 
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