
Előterjesztés 

A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben 
nyújtott támogatás elszámolásáról 

 
1. előterjesztés száma: 102/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Setéth – Fazekas Hajnalka 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: szerződésmódosítás-tervezet 
3. melléklet: elszámolás 
4. 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 Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018. (II.14.) számú önkormányzati 
rendeletében a Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 1.378.980,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosított a szervezet működésének támogatása céljából. 
Csabdi Község Önkormányzata a 38/2018. (IV.18.) határozatában 142.740,- Ft, Mány Község 
Önkormányzata a 71/2018. (IV.25.) határozatában 278.280.- Ft összegű támogatást biztosított 
a társaság számára.  

A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. a támogatási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a támogatási összeg felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót 
elkészítette és határidőben benyújtotta a Bicskei Polgármesteri Hivatalhoz. A Pénzügyi és 
Költségvetési Iroda a beszámolót áttanulmányozta és megállapította, hogy a támogatott által 
benyújtott elszámolás megfelel a támogatási szerződés „Ellenőrzés módja” részben 
foglaltaknak. 

A pénzügyi ellenőrzés során megállapításra került, hogy a társaság nem használta fel 
teljeskörűen a települések által biztosított 1.800.000,- Ft-ot. A Kft. ügyvezetője az 
elszámoláshoz csatolt levelében kérte a tulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeitől a fel 
nem használt 153.145,- Ft támogatás 2019. évben történő felhasználásának engedélyezését.  

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Bicske, 2019. május 7. 

 

 Pálffy Károly 
  polgármester  



1. melléklet a 102 /2019. előterjesztéshez 
 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére 2018. évben nyújtott 
támogatás elszámolásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a Bicske-Csabdi Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. részére, Bicske Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati 
rendelet alapján nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati felhasználásáról szóló 
szakmai és pénzügyi beszámolót megismerte, azt elfogadja, 
 

2. az ügyvezető kérelmének helyt ad és hozzájárul a 2018. évben fel nem használt 
153.145,- Ft támogatási összeg 2019. évben történő felhasználásához és a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés-módosítás szerinti elszámolásához. 

 
 
Határidő:  2019. május 22. 
Felelős:  polgármester 
 



 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - tervezet 
1. MÓDOSÍTÁS  

 
amely létrejött egyrészről  
Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.; képviseletében: Pálffy 
Károly polgármester), mint támogatást nyújtó (továbbiakban: Támogató)  
 
másrészről  
Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.; 
képviseletében: Ádámné Bacsó Erika ügyvezető), mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) 
között az alábbi helyen és időben, a következők szerint:  
 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük Támogatási szerződés címmel 2018. június 7. napján 
támogatási szerződés jött létre. 
Ezt a szerződést a felek a jelen okirattal módosítják és megállapodnak az alábbiakban: 
 
A szerződés az alábbi pontokban módosul: 
 

1.) A szerződés 1./ pontjában: 
 

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az alapszerződésben meghatározott támogatási összeg 
felhasználásának határidejét 2019. december 31. napjára módosítják. 
 

2.) A szerződés 2./ pontjában: 
 

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az alapszerződésben meghatározott támogatási összeg 
elszámolási határidejét 2020. március 31. napjára módosítják. 
 
Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
 
Bicske, 2019. ……….. 
 
 

A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését 
Segítő Alapítvány 

Bicske Város Önkormányzata 

Dr. Halász Éva Anikó Pálffy Károly 
elnök polgármester 

 
Ellenjegyzem: 
 

Fritz Gábor Molnár Enikő 
jegyző Pénzügyi és költségvetési Iroda 

irodavezető 
 

dr. Petrik Péter 
ügyvéd 
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